SPÓŁKA JAWNA
Informacje ogólne

Utworzenie spółki jawnej

•

najprostsza i najbardziej przystępna z form prowadzenia
działalności
gospodarczej,
wśród
uregulowanych
w ustawie z dnia 15 września 200 roku Kodeks spółek
handlowych, dalej „K.s.h.”;
• osobowa spółka handlowa, prowadząca przedsiębiorstwo pod
własną firmą,
• brak osobowości prawnej;
• majątek spółki stanowią wniesione wkłady oraz mienie nabyte
przez spółkę w czasie jej istnienia;
• w spółce nie ma zarządu, reprezentują ją wszyscy wspólnicy;
• wspólnicy ponoszą odpowiedzialność subsydiarną za
zobowiązania spółki jawnej. Oznacza to, że w pierwszej
kolejności za zobowiązania odpowiada spółka jawna, a
następnie, gdy z jej majątku nie uda się uregulować zobowiązań
wobec wierzyciela – odpowiadać będą wspólnicy spółki jawnej;
• firma spółki jawnej zawiera nazwiska lub firmy (nazwy)
wszystkich, jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe
oznaczenie "spółka jawna". Dopuszczalne jest używanie w
obrocie skrótu "sp. j."
Umowa spółki jawnej, co do zasady musi być zawarta w formie
pisemnej . Umowy spółki jawnej powinna zawierać co najmniej:
•
•
•
•

oznaczenie firmy i siedziby spółki,
przedmiot działalności spółki,
określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich
wartość,
czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony.

Umowa może ponadto regulować szereg innych kwestii, np. zasady
prowadzenia spraw i reprezentacji spółki, udział w zyskach i stratach
Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do KRS (art. 251 § 1 K.s.h.). W
tym celu należy złożyć do sądu właściwego ze względu na siedzibę
spółki wniosek o zarejestrowanie.
Spółka jawna może również zostać założona w drodze elektronicznej
poprzez zawarcie umowy spółki i złożenie wniosku o rejestrację w
systemie teleinformatycznym udostępnionym na stronie internetowej
Ministerstwa Sprawiedliwości. Warunkiem założenia spółki w drodze
elektronicznej jest posiadanie przez wspólników, kwalifikowanych
podpisów elektronicznych lub profili zaufanych ePUAP.
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Reprezentacja spółki jawnej i
odpowiedzialność wspólników

Zasadą jest, że uprawnionymi do reprezentacji spółki są wszyscy
wspólnicy. W spółce może zostać ustanowiony prokurent lub
pełnomocnik.
Za zobowiązania spółki jawnej odpowiada każdy ze wspólników całym
swoim majątkiem, bez ograniczeń, solidarnie z pozostałymi
wspólnikami oraz ze spółką (art. 22 § 2 k.s.h.). Wierzyciel może
prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z
majątku spółki okaże się bezskuteczna (31 § 1 k.s.h.).

Co można wnieść do takiej
spółki jako swój wkład?

Przepisy kodeksu spółek handlowych nie zawierają żadnych wymogów
ani w zakresie minimalnej wartości wkładów, ani co do sposobu
określania tej wartości.
Przedmiotem wkładu do spółki jawnej mogą być wszelkie zbywalne
prawa majątkowe, które mogą zostać wniesione lub obciążone na rzecz
spółki, chociaż najczęściej spotykanym przedmiotem wkładu są
pieniądze.

Zbywalność ogółu praw i
obowiązków w spółce jawnej

Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika uregulowane zostało
w art. 10 k.s.h. Podstawową przesłanką jest uprzednie przewidzenie
takiej możliwości w umowie spółki. W spółce jawnej możliwe jest
zbycie tylko całej wiązki praw i obowiązków, nie ma możliwości jego
rozszczepienia na części. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków
wspólnika nie wymaga formy aktu notarialnego

Rozwiązanie spółki jawnej

Przepisy Kodeksu spółek handlowych wyraźnie określają sytuacje, w
których może nastąpić rozwiązanie spółki jawnej.
1.
2.
3.
4.

zaistnienie okoliczności wskazanych w umowie spółki;
jednomyślna uchwała wspólników o zakończeniu działalności,
ogłoszenie upadłości spółki,
śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości.
Należy pamiętać, że pomimo jednak zajścia tych okoliczności,
spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, gdy
umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak
postanowią,
5. wypowiedzenie
umowy
spółki
przez
wspólnika
lub wierzyciela wspólnika.
Spółka będzie jednak trwała nadal, jeśli umowa spółki tak
stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią,
6. prawomocne orzeczenie sądu,
Każdy wspólnik może z ważnych powodów żądać rozwiązania
spółki przez sąd;
Art. 67 k.s.h. przewiduje też, iż wspólnicy spółki jawnej mogą uzgodnić
inny niż likwidacja sposób zakończenia działalności spółki. Uzgodnienie
musi zawrzeć się w treści umowy spółki jawnej.
Najczęściej wykorzystywanymi sposobami rozwiązania spółki jawnej
bez przeprowadzania likwidacji jest podział majątku spółki jawnej w
naturze (bez przeprowadzania spieniężenia majątku) albo zbycie
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przedsiębiorstwa spółki.
SPÓŁKA PARTNERSKA
Informacje ogólne

Utworzenie spółki partnerskiej

•

osobowa spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną
firmą i niebędąca inną spółką handlową, tworzona najczęściej w
celu wykonywania wolnego zawodu,
• nie posiada osobowości prawnej,
• posiada swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do
spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia,
• partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do
wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza,
architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera
ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów
wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza,
lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki,
położnej,
radcy
prawnego,
rzecznika
patentowego,
rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.
• fakultatywny zarząd- spółkę reprezentują wszyscy wspólnicy
bądź zarząd wraz ze wszystkimi, bądź częścią wspólników,
• firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwiska lub firmy
(nazwy) wszystkich, jednego albo kilku wspólników oraz
dodatkowe oznaczenie "spółka partnerska". Dopuszczalne jest
używanie w obrocie skrótu "sp. p."
Umowa spółki partnerskiej wymaga formy pisemnej. Konieczne
elementy umowy spółki określa art. 91 k.s.h. Należą do nich:
•

określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w
ramach spółki,
• nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną
odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku, gdy
treść umowy spółki przewiduje, że jeden albo większa liczba
partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak
wspólnik spółki jawnej,
• w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy,
nazwiska i imiona tych partnerów,
• firma i siedziba spółki,
• przedmiot jej działalności,
• określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich
wartość,
• czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony.
Umowa może również zawierać regulacje dotyczące, m.in. zasad
prowadzenia spraw i reprezentacji spółki, udział w zyskach
i stratach,zasady odpowiedzialności regresowej wspólników.
Spółka partnerska powstaje z chwilą wpisu do KRS. W tym celu należy
złożyć do sądu właściwego ze względu na siedzibę spółki wniosek o
zarejestrowanie.
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Reprezentacja spółki
partnerskiej i
odpowiedzialność partnerów

Zasadą jest, że uprawnionymi do reprezentacji spółki są wszyscy
wspólnicy. W spółce może zostać ustanowiony prokurent lub
pełnomocnik, bądź fakultatywnie zarząd.
Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe
w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego
zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące
następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na
podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które
podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług
związanych z przedmiotem działalności spółki. Umowa spółki może
przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na
ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej.
Członkowie spółki partnerskiej ponoszą odpowiedzialność subsydiarną
za zobowiązania spółki jawnej. Odpowiedzialność subsydiarna wiąże się
z tym, że jako pierwsza za zobowiązania odpowiada spółka, a następnie,
gdy z jej majątku nie uda się uregulować zobowiązań wobec wierzyciela
– odpowiadać będą wspólnicy spółki partnerskiej.
Zasady odpowiedzialności partnerów kształtują się tak samo jak w
spółce jawnej.
Każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, chyba że
umowa spółki stanowi inaczej.
Umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie spraw i
reprezentowanie spółki powierza się zarządowi.
Do zarządu stosuje się odpowiednio przepisy art. 201-211 i art. 293-300
KSH, tj. przepisy dotyczące zarządu spółki z. o.o. oraz
odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządu sp. z o.o.

Rozwiązanie spółki
partnerskiej

Rozwiązanie spółki partnerskiej następuje z analogicznych powodów jak
w spółce jawnej. Jednakże dodatkowym powodem, z którego spółka
partnerska może ulec rozwiązaniu to utrata uprawnień zawodowych
przez partnera, bądź partnerów spółki.
W przypadku gdy w spółce pozostaje jeden partner lub gdy tylko jeden
partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu
związanego z przedmiotem działalności spółki, spółka ulega
rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku od dnia zaistnienia
któregokolwiek z tych zdarzeń.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Informacje ogólne

•
•
•

spółka osobowa
mająca
na
celu
prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą,
nie może mieć statusu spółki jednoosobowej, musi być co
najmniej dwóch wspólników,
specyfika spółki polega na występowaniu w niej wspólnika,
odpowiadającego za zobowiązania spółki bez ograniczeń –
komplemenatariusza,
oraz
wspólnika
pasywnego
–
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Utworzenie spółki
komandytowej

komandytariusza, którego odpowiedzialność względem osób
trzecich jest ograniczona;
• odmienne są prawa i obowiązki komandytariusza i
komplementariusza;
• spółka komandytowa jest jednokrotne opodatkowania,
• firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko
jednego lub kilku komplementariusz oraz dodatkowe
oznaczenie „spółka komandytowa”. Dopuszczalne jest
używanie w obrocie skrótu „sp.k.
Umowa spółki komandytowej zakładanej w trybie tradycyjnym musi być
zawarta w formie aktu notarialnego (art. 106 k.s.h.). Umowa spółki
powinna zawierać co najmniej elementy wskazane w art. 105 KSH, tj:
1.
2.
3.
4.

firmę i siedzibę spółki,
przedmiot działalności spółki,
czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony,
oznaczenie wkładów noszonych przez każdego wspólnika i ich
wartość,
5. oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego
komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).
Suma komandytowa do każdego komandytariusza może być ona
określona odrębnie. Do powstania spółki, poza zawarciem jej umowy,
konieczne jest uzyskanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS
(art. 109 § 1 K.s.h.).
Wpis spółki komandytowej do rejestru jest wpisem o charakterze
konstytutywnym, co oznacza, że spółka powstaje z chwilą
zarejestrowania. Wpisanie spółki komandytowej do rejestru
przedsiębiorców jest obowiązkowe. O rejestracji spółki sąd rejestrowy
ogłasza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Dużo szybszym i tańszym sposobem założenia spółki komandytowej
jest jej rejestracja drogą elektroniczną w systemie teleinformatycznym
udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Warunkiem założenia spółki w drodze elektronicznej jest posiadanie
przez wspólników kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub
profili zaufanych ePUAP.
Kto i w jakim celu może
zawiązać spółkę?

Wspólnikami w spółce komandytowej mogą być osoby fizyczne i osoby
prawne (w szczególności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
spółka akcyjna). W roli wspólników mogą również występować inne
spółki - uregulowane w Kodeksie spółek handlowych - tj. spółka jawna,
komandytowo – akcyjna, komandytowa czy partnerska.

Reprezentacja spółki
komandytowej i
odpowiedzialność wspólników

W spółce komandytowej powinien występować co najmniej jeden
komplementariusz, czyli wspólnik w pełni zaangażowany w sprawy
spółki (art. 102 K.s.h.). Komplementariusz ma prawo prowadzenia
spraw spółki i jej reprezentowania. Ponosi też, tak jak wspólnik spółki
jawnej, subsydiarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.
Z drugiej strony w spółce musi też uczestniczyć co najmniej jeden
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komandytariusz, czyli wspólnik zaangażowany w spółkę głównie
kapitałowo. Komandytariusz może reprezentować spółkę tylko jako
pełnomocnik. Jej sprawy prowadzi jedynie wtedy, gdy umowa spółki to
przewiduje. O tym czy dopuścić komandytariusza do reprezentacji
spółki
decydują
komplementariusze.
Odpowiedzialność
komandytariusza za zobowiązania spółki ogranicza się do wysokości
sumy komandytowej.
Udział w zyskach i stratach

Umowa spółki może swobodnie uregulować zasady podziału zysku i
partycypacji w stratach.
Gdy umowa spółki nie stanowi inaczej komplementariusze mają prawo
do równego udziału w zyskach i uczestniczą w stratach w tym samym
stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie
spółki udział komplementariusza w zysku odnosi się, w razie
wątpliwości, także do jego udziału w stratach. Umowa spółki może
zwolnić komplementariusza od udziału w stratach. Jeżeli wskutek
poniesionej przez spółkę straty udział kapitałowy komplementariusza
został uszczuplony, zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na
uzupełnienie
jego
udziału.
Komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego
wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki
stanowi inaczej. Zysk przypadający komandytariuszowi za dany rok
obrotowy jest przeznaczany w pierwszej kolejności na uzupełnienie jego
wkładu rzeczywiście wniesionego do wartości umówionego wkładu.

Zbycie praw i obowiązków
wspólnika spółki
komandytowej

Ogół praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiony na inną
osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Jeżeli umowa
spółki nie stanowi inaczej ogół praw i obowiązków wspólnika może być
przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody
wszystkich pozostałych wspólników.

Rozwiązanie i likwidacja
spółki komandytowej

Rozwiązanie spółki komandytowej może nastąpić w przypadku
ziszczenia się jednego ze zdarzeń, o których mowa w art 58 k.s.h.
(przepis dotyczący spółki jawnej stosuje się odpowiednio do
rozwiązania spółki komandytowej z mocy art. 103 k.s.h.) – patrz uwagi
dotyczące spółki jawnej
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Informacje ogólne

•
•

•

spółka osobowa
mająca
na
celu
prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą,
nie może mieć statusu spółki jednoosobowej, musi być co
najmniej jeden wspólnik, który odpowiada bez ograniczenia
(komplementariusz) oraz co najmniej jeden wspólnik będący
akcjonariuszem.
specyfika spółki polega na występowaniu w niej wspólnika,
którego status jest zbliżony do pozycji wspólnika spółki
komandytowej–
komplemenatariusza,
oraz
wspólnika
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Utworzenie spółki
komandytowo - akcyjnej

pasywnego – akcjonariusza, który nie odpowiada względem
osób trzecich.
• odmienne są prawa i obowiązki komandytariusza i
akcjonariusza;
• spółka komandytowa jest jednokrotnie opodatkowania,
• firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko
jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe
oznaczenie „spółka komandytowo - akcyjna”. Dopuszczalne
jest używanie w obrocie skrótu „S.K.A.
Statut spółki komandytowo - akcyjnej musi być zawarty w formie aktu
notarialnego. Statut spółki powinien zawierać co najmniej elementy
wskazane w art. 130 KSH, tj:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

firmę i siedzibę spółki,
przedmiot działalności spółki,
czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony,
oznaczenie
wkładów
noszonych
przez
każdego
komplementariusza i ich wartość,
wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość
nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są
imienne, czy na okaziciela,
liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi
uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych
rodzajów,
nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz
ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń;
organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli
ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej.

W zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, zarówno między
sobą, wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, a
także do wkładów tychże wspólników do spółki, z wyłączeniem
wkładów na kapitał zakładowy - odpowiednio przepisy dotyczące spółki
jawnej. W pozostałych sprawach - odpowiednio przepisy dotyczące
spółki akcyjnej, a w szczególności przepisy dotyczące kapitału
zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego
zgromadzenia.
Wpis spółki komandytowo - akcyjnej do rejestru jest wpisem o
charakterze konstytutywnym, co oznacza, że spółka powstaje wskutek
zarejestrowania oraz z jego chwilą. Wpisanie spółki komandytowo akcyjnej do rejestru przedsiębiorców jest obowiązkowe.
Kapitał zakładowy w spółce
komandytowo - akcyjnej

Kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 50.000 złotych.
Wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz.
Akcje nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli
akcje są obejmowane po cenie wyższej od wartości nominalnej,
nadwyżka powinna być uiszczona w całości przed zarejestrowaniem
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spółki.
Jeżeli akcje są obejmowane wyłącznie za wkłady niepieniężne albo za
wkłady niepieniężne i pieniężne, wówczas kapitał zakładowy powinien
być pokryty przed zarejestrowaniem co najmniej w jednej czwartej jego
wysokości.
Reprezentacja spółki
komandytowo - akcyjnej

W spółce komandytowo - akcyjnej powinien występować co najmniej
jeden komplementariusz, czyli wspólnik w pełni zaangażowany
w sprawy spółki (art. 102 K.s.h.). Komplementariusz ma prawo
prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania. Ponosi też, tak jak
wspólnik spółki jawnej, subsydiarną odpowiedzialność za zobowiązania
spółki.
Z drugiej strony w spółce musi też uczestniczyć co najmniej jeden
akcjonariusz, czyli wspólnik zaangażowany w spółkę głównie
kapitałowo. Akcjonariusz może reprezentować spółkę tylko jako
pełnomocnik. Jej sprawy prowadzi jedynie, gdy umowa spółki to
przewiduje. Akcjonariuszowi nie przysługuje prawo do roszczeń z
tytułu braku możliwości reprezentowania spółki, gdyż zasadą jest, że nie
może on reprezentować spółki ze względu na swoją ograniczoną
odpowiedzialność.
W spółce komandytowo – akcyjnej można ustanowić radę nadzorczą.
Jeżeli liczba akcjonariuszy przekracza dwadzieścia pięć osób,
ustanowienie
rady
nadzorczej
jest
obowiązkowe.
Jeżeli
komplementariusz objął lub nabył akcje spółki komandytowo-akcyjnej,
nie wykonuje on prawa głosu z tych akcji przy podejmowaniu uchwał w
sprawie powoływania rady nadzorczej. Nie może on również być
pełnomocnikiem pozostałych akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu
przy podejmowaniu takich uchwał.

Udział w zyskach i stratach

Umowa spółki może swobodnie uregulować zasady podziału zysku i
partycypacji w stratach. Komplementariusz oraz akcjonariusz
uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów
wniesionych do spółki, chyba że statut stanowi inaczej.
Jeżeli
statut
nie
stanowi
inaczej,
komplementariuszowi
niepozbawionemu prawa prowadzenia spraw spółki, który pobiera
wynagrodzenie z tytułu podejmowania czynności wymienionych w art.
137 § 1 i art. 141 KSH, nie przysługuje udział w zysku spółki w części
odpowiadającej wkładowi jego pracy do spółki.

Rozwiązanie i likwidacja
spółki komandytowo akcyjnej

Jeżeli przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej, do rozwiązania i
likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące likwidacji spółki akcyjnej.
Likwidatorami są komplementariusze mający prawo prowadzenia spraw
spółki, chyba że statut lub uchwała walnego zgromadzenia, powzięta za
zgodą wszystkich komplementariuszy, stanowi inaczej.
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SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Informacje ogólne

Utworzenie spółki z
ograniczoną
odpowiedzialnością

•

należy do spółek handlowych, regulowana jest przez przepisy
Kodeksu spółek handlowych,
• jest spółką kapitałową,
• może być założona przez jednego lub kilku wspólników,
• jest najchętniej wykorzystywaną formą prowadzenia działalność
gospodarczej spośród wszystkich spółek prawa handlowego,
• posiada osobowość prawną,
• firma spółki z o.o. może być obrana dowolnie, powinna jednak
zawierać dodatkowe oznaczenie: „spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”. W obrocie handlowym dopuszczalne jest
używanie skrótów „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o”
4 etapy do utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
1) zawarcie umowy spółki – wymagana jest forma aktu notarialnego pod
rygorem nieważności.
2) wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału
zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości
nominalnej także wniesienia tej nadwyżki,
3) powołanie organów spółki, przy czym zarząd powinien zostać
powołany w każdym przypadku, a rada nadzorcza lub komisja rewizyjna
tylko jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki,
4) wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w ciągu 6 miesięcy od dnia
zawarcia umowy spółki, który ma charakter konstytutywny i z chwilą
jego dokonania spółka nabywa osobowość prawną;
Najszybszą formą założenia sp. z o.o. jest jej rejestracja przez Internet.
Sposób ten stanowi duże udogodnienie dla przedsiębiorców, pozwala
bowiem
na
rejestrację
spółki
w ciągu 1-2 dni. Warunkiem założenia spółki w drodze elektronicznej
jest posiadanie przez wspólników kwalifikowanych podpisów
elektronicznych lub profili zaufanych ePUAP oraz wypełnienie
wzorców dokumentów udostępnionych na stronie internetowej
Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kapitał zakładowy w sp. z o.o.

Kapitał zakładowy w spółce z o.o. stanowi oznaczoną kwotę pieniężną,
która jest równa wartości wniesionych do spółki wkładów i
jednocześnie wartości nominalnej wszystkich udziałów. Kapitał
zakładowy powinien wynosić co najmniej 5.000 złotych.
Wspólnicy spółki z o.o. zobowiązani są do wniesienia wkładów
pieniężnych i wkładów niepieniężnych, czyli aportów; jednakże
wkładem do spółki nie mogą być usługi oraz prawa niezbywalne.
Wkłady na kapitał zakładowy wnoszą wszyscy wspólnicy spółki.
Objęcie udziałów musi nastąpić przed zgłoszeniem spółki z o.o. do
KRS.

Opracowane przez „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” spółka partnerska,
ul. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90-147 Łódź, tel. +48 42 680 23 33, e-mail: sekretariat@chudzik.pl

Kto i w jakim celu może
zawiązać spółkę?

Spółka z o.o. może zostać utworzona przez jedną lub więcej osób.
Podmiotem tworzącym spółkę może być każda osoba fizyczna i osoba
prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadających osobowości
prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
Spółka z o.o. nie może zostać zawiązana wyłącznie przez jednoosobową
spółkę z o.o. Zawiązanie spółki może nastąpić w każdym celu prawnie
dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Organy w spółce z o.o.

Reprezentacja spółki z o.o. i
odpowiedzialność wspólników

W związku z tym, że spółka z o.o. posiada osobowość prawną, działa
ona przez swoje organy. W sp. z o.o. występują trzy rodzaje organów:
zgromadzenie wspólników – uchwałodawczy organ spółki, zarząd –
organ wykonawczy i zarządzający oraz rada nadzorcza i ewentualnie
także komisja rewizyjna - organy nadzorczo-kontrolne.
1. Zgromadzenie wspólników;
2. Zarząd;
3. nieobowiązkowo rada nadzorcza bądź komisja rewizyjna.
Ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jest
obligatoryjne w dwóch przypadkach: jeśli kapitał zakładowy
przewyższa kwotę 500 000 PLN, a wspólników jest więcej niż
25 oraz zawsze wtedy, gdy spółka z o.o. powstała ze spółki
Skarbu Państwa. Organy te sprawują nadzór nad działalnością
spółki we wszystkich dziedzinach. Rada Nadzorcza składa się z
przynajmniej 3 członków powoływanych i odwoływanych
uchwałą wspólników.
Reprezentację w spółce z o.o. możemy podzielić na reprezentację:
1. czynną,
2. bierną.
Reprezentacja czynna polega na składaniu oświadczeń woli. W
przypadku reprezentacji czynnej zasady albo wynikają z przepisów
Kodeksu spółek handlowych, albo należy je określić w umowie spółki.
Reprezentacja bierna polega na przyjmowaniu oświadczeń woli.
Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism mogą być
dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta, nawet gdy
obowiązuje zasada reprezentacji łącznej (czynnej).
Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym
przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest
współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu
łącznie z prokurentem.
Istotą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to, że za
zobowiązania spółki odpowiada się wyłącznie jej majątkiem. Istnieje
jednak odstępstwo od ogólnej zasady stanowiące unormowanie
odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania spółki.
Podstawę prawną odpowiedzialności cywilnoprawnej osób trzecich za
zobowiązania spółki z o.o. stanowi dyspozycja art. 299 k.s.h. Zgodnie z
nim, w przypadku bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce,
członkowie zarządu (a także likwidatorzy) odpowiadają solidarnie za jej
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zobowiązania.
Rozwiązanie spółki z o. o.

Rozwiązanie spółki z o.o. następuje w okolicznościach określonych w
art. 270 oraz 271 k.s.h.
Rozwiązanie
spółki
może
nastąpić,
gdy:
1)
zajdą
przyczyny
przewidziane
w
umowie
spółki;
2) podjęta została uchwała zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu
spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę (stwierdzona
protokołem
notarialnym
pod
rygorem
nieważności),
3) ogłoszono upadłość spółki,
4) zajdą inne przewidziane prawem przyczyny.
Zakończeniu bytu prawnego spółki może nastąpić również po
przeprowadzeniu postępowania upadłościowego zakończonego
ogłoszeniem upadłości - art. 289 k.s.h.
O rozwiązaniu spółki może również orzec sąd z urzędu, jeżeli po
zarejestrowaniu spółki wystąpią poważne braki określone w art. 21 k.s.h.
SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje ogólne

Utworzenie spółki akcyjnej

•

należy do spółek handlowych, regulowana jest przez przepisy
Kodeksu spółek handlowych,
• jest spółką kapitałową,
• może być zawiązana przez jedną lub kilka osób,
• jest chętnie wykorzystywaną formą prowadzenia działalność
gospodarczej spośród wszystkich spółek prawa handlowego,
• jest
wykorzystywana do największych przedsięwzięć
gospodarczych,
• posiada osobowość prawną,
• firma spółki akcyjnej może być obrana dowolnie, powinna
jednak zawierać dodatkowe oznaczenie: „spółka akcyjna”. W
obrocie handlowym dopuszczalne jest używanie skrótu „S.A.”
Etapy utworzenia spółki akcyjnej:
1) przyjęcie statutu spółki – wymagana jest forma aktu notarialnego pod
rygorem nieważności.
Umowa powinna określać:
a) firmę i siedzibę spółki,
b) przedmiot działalności spółki,
c) wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed
zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego,
d) wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są
imienne, czy na okaziciela,
e) liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia,
jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,
f) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
g) nazwisk i imiona albo firmy założycieli,
h) liczbę członków zarządu i rady nadzorczej, albo co najmniej
minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz
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podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej,
i) pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń
również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym.
Statut powinien również zawierać, pod rygorem bezskuteczności wobec
spółki, postanowienia dotyczące:
a) liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale
majątku spółki oraz związanych z nimi praw;
b) wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz
spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje;
c) warunków i sposobu umorzenia akcji;
d) ograniczeń zbywalności akcji;
e) uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom, o których mowa
w art. 354;
f) co najmniej przybliżonej wielkości wszystkich kosztów poniesionych
lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem.
2) wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału
zakładowego.

Kapitał zakładowy w spółce
akcyjnej

3) powołanie organów spółki, przy czym zarząd i rada nadzorcza
powinny zostać powołane w każdym przypadku.
4) wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w ciągu 6 miesięcy od dnia
zawarcia umowy spółki, który ma charakter konstytutywny i z chwilą
jego dokonania spółka nabywa osobowość prawną;
Kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 100.000 złotych.
Wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz.
Akcje nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli
akcje są obejmowane po cenie wyższej od wartości nominalnej,
nadwyżka powinna być uiszczona w całości przed zarejestrowaniem
spółki.

Kto i w jakim celu może
zawiązać spółkę?

Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne powinny być pokryte w
całości nie później niż przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki.
Zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób. Spółka akcyjna
nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością. Osoby podpisujące statut są
założycielami spółki. Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do
świadczeń określonych w statucie.
W spółce jednoosobowej jedyny akcjonariusz wykonuje wszystkie
uprawnienia walnego zgromadzenia zgodnie z przepisami niniejszego
działu. Przepisy o walnym zgromadzeniu stosuje się odpowiednio.
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Organy w spółce akcyjnej

Reprezentacja spółki akcyjnej
i odpowiedzialność zarządu

W spółce akcyjnej występują trzy rodzaje organów: walne zgromadzenie
– uchwałodawczy organ spółki, zarząd – organ wykonawczy i
zarządzający oraz rada nadzorcza i ewentualnie także komisja rewizyjna
- organy nadzorczo-kontrolne.
1. Zgromadzenie akcjonariuszy – najwyższa władza spółki,
podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów lub (w
ważnych dla spółki sprawach – kwalifikowaną) w głosowaniu
jawnym, lub niekiedy – tajnym;
2. Zarząd – powoływany i odwoływany przez radę nadzorczą;
minimalny skład to 1 osoba; umowa spółki może zawierać
odmienne uregulowania dotyczące sposobu powoływania
członków zarządu. Prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje;
3. Obligatoryjna rada nadzorcza. Rada nadzorcza jest wybierana
przez walne zgromadzenie, składa się ona przynajmniej z pięciu
członków.
Reprezentację w spółce z o.o. możemy podzielić na reprezentację:
czynną i bierną.
Reprezentacja czynna polega na składaniu oświadczeń woli. W
przypadku reprezentacji czynnej zasady albo wynikają z przepisów
Kodeksu spółek handlowych, albo należy je określić w umowie spółki.
Reprezentacja bierna polega na przyjmowaniu oświadczeń woli.
Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism mogą być
dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta, nawet gdy
obowiązuje zasada reprezentacji łącznej (czynnej).
Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa
umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w
tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane
jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka
zarządu łącznie z prokurentem.
Istotą spółki akcyjnej jest to, że za zobowiązania spółki odpowiada się
wyłącznie jej majątkiem. Istnieje jednak odstępstwo od ogólnej zasady
stanowiące unormowanie odpowiedzialności osób trzecich za
zobowiązania spółki.
Podstawę prawną odpowiedzialności cywilnoprawnej osób trzecich za
zobowiązania spółki z o.o. stanowi dyspozycja art. 299 k.s.h.Zgodnie z
nim, w przypadku bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce,
członkowie zarządu (a także likwidatorzy) odpowiadają solidarnie za jej
zobowiązania.

Rozwiązanie spółki akcyjnej

Rozwiązanie spółki może nastąpić, gdy:
1) zajdą przyczyny przewidziane w statucie spółki;
2) podjęta została uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki
albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę (stwierdzona protokołem
notarialnym pod rygorem nieważności),
3) ogłoszono upadłość spółki,

Opracowane przez „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” spółka partnerska,
ul. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90-147 Łódź, tel. +48 42 680 23 33, e-mail: sekretariat@chudzik.pl

4) zajdą inne przewidziane prawem przyczyny.
Zakończeniu bytu prawnego spółki może nastąpić również po
przeprowadzeniu postępowania upadłościowego zakończonego
ogłoszeniem upadłości - art. 477 k.s.h. O rozwiązaniu spółki może
również orzec sąd z urzędu, jeżeli po zarejestrowaniu spółki wystąpią
poważne braki określone w art. 21 k.s.h.
Spółka nie może być rozwiązana, jeżeli od jej wpisu do rejestru
upłynęło pięć lat. O rozwiązaniu spółki sąd rejestrowy orzeka na
wniosek osoby mającej interes prawny albo z urzędu, po
przeprowadzeniu rozprawy. Orzeczenie o rozwiązaniu spółki nie
wpływa na ważność czynności prawnych zarejestrowanej spółki.
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