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SPÓŁKI OSOBOWE 
 

•podmiotowość prawna – podmiot ustawowy 

•spółka oparta jest na wspólnikach i ich wzajemnym współdziałaniu i zaufaniu – przewaga 

elementów osobowych – „siła” wspólnika nie zależy od wielkości wniesionego wkładu 

•spółka osobowa oparta jest na bezpośrednim i osobistym zaangażowaniu wspólników w 

przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę 

•wspólnicy zajmują się prowadzeniem działalności spółki osobowej, której członkami 

pozostają, gdyż brak jest odrębnych organów zarządzających 

•uproszczony system działania (prowadzenie spraw i reprezentacja) dokonywany 

bezpośrednio przez wspólników, którzy reprezentują spółkę jako przedstawiciele ustawowi a 

nie organy 

•podmiotami prawa podatkowego są wspólnicy 

•niektóre spółki osobowe mogą korzystać z uproszczonej księgowości 

•odpowiedzialność subsydiarna 

•wkładem może być praca lub świadczenie usług 

•przeznaczone dla mniejszej ilości wspólników 



SPÓŁKI KAPITAŁOWE 

•osobowość prawna 

•spółka oparta jest na kapitale zakładowym i wniesionym kapitale – przewaga elementów 

kapitałowych – o „sile” wspólnika decyduje wniesiony kapitał 

•wspólnicy w zamian za wniesione wkłady otrzymują udziały w kapitale zakładowym dzięki 

którym mają uprawnienia pozwalające im na podejmowania decyzji o prowadzonej 

działalności – więź korporacyjna 

•wspólnicy nie są właścicielami majątku spółki – możliwość przywłaszczenia, kradzieży 

majątku spółki przez wspólników 

•nie muszą służyć celowi gospodarczemu – np. spółki celowe (SPV) 

•„oderwanie” procesu decyzyjnego od wspólników - spółka działa przez organy 

•wspólnicy decydują tylko o określonych sprawach np. powołanie zarządu, wyrażenie zgody 

na zbycie nieruchomości, rozwiązanie spółki zaś bieżące prowadzenie spraw spoczywa na 

zarządzie 

•podmiotem prawa podatkowego jest spółka („podwójne opodatkowanie”) 

•spółki kapitałowe są zobowiązane do prowadzenia „pełnej rachunkowości” 



SPÓŁKI KAPITAŁOWE 

 

•wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania 

•następuje przeniesienie ryzyka gospodarczego z majątków wspólników na majątek spółki 

przypisany odrębnemu od wspólników podmiotowi 

•odpowiedzialność wspólników „ogranicza się” do ryzyka utraty przypadających na nich 

części majątku spółki (wkładów) 

•wkładem nie może być praca ani świadczenie usług 

•procedura weryfikująca wniesienie wkładów 

•umożliwia funkcjonowanie większej ilości wspólników (zwłaszcza  S.A.) 

 



SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 

•spółka ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania 
 

•spółka z o.o. – nacisk na kwestię odpowiedzialności 
 

•odpowiedzialność wspólnika jest „ograniczona” gdyż osoby wnoszące kapitał nie 
odpowiadają za zobowiązania więcej niż tym co wnieśli do spółki tytułem wkładu  
 

•odpowiedzialność „ograniczona” do wysokości wniesionych wkładów 
 

•wspólnicy wnoszą kapitał przez co zwalniają się z odpowiedzialności za 
zobowiązania 
 

•spółka z o.o. ma charakter pośredni między typową spółką kapitałową, jaką jest 
spółka akcyjna a spółkami osobowymi 
 

•z reguły jest spółką zamkniętą 
 

•„utrudniona zbywalność udziałów” – brak dokumentów na okaziciela  
 

-art. 174. § 6. Na udziały lub prawa do zysku w spółce nie mogą być wystawiane 
dokumenty na okaziciela, jak również dokumenty imienne lub na zlecenie. 



SPÓŁKA AKCYJNA 
 

•spółka „typowo kapitałowa” 
 

•przeznaczona dla większej ilości wspólników – akcjonariuszy i do przedsięwzięć 
wymagających większego kapitału wnoszonego przez akcjonariuszy 
 

•spółka akcyjna (anonimowa) – skupia anonimowy akcjonariat, który nie 
odgrywa aktywnej roli w procesie reprezentacji czy prowadzenia spraw spółki 
 

•akcjonariat może podlegać ciągłej rotacji – cecha charakterystyczna 
 

•związek akcjonariuszy ze spółką jest rozluźniony, osoba akcjonariusza jest dla 
spółki w zasadzie obojętna 

 

•obligatoryjna rada nadzorcza, która realizuje uprawnienia kontrolne 
akcjonariuszy 
 

•brak możliwości wyłączenia akcjonariusza (jedynie squeeze-out i buy-out) 



SPÓŁKA AKCYJNA 
 

•ograniczona możliwość wpływu na spółkę przez akcjonariuszy mniejszościowych 
(pasywnych) 
 

•spółki publiczne nie mogłyby istnieć bez nieograniczonej odpowiedzialności ze 
względu na to że każdy obawiałby się o wniesiony majątek nie mogąc wpływać 
na jej działania 
 

•„ułatwiona zbywalność udziałów” – możliwość wystawiania akcji na okaziciela 
ewentualnie akcje zdematerializowane 
 
Art. 322. Na akcje i prawa uczestnictwa w zysku bądź podziale majątku spółki 
spółka w organizacji nie może wydawać dokumentów na okaziciela, świadectw 

tymczasowych, jak również dokumentów imiennych lub na zlecenie. 
 

Art. 334. § 1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. 



WKŁADY 
Art. 14. § 1. Przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być 
prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. 
 

Art.  158 §  1. Jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być 
w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna 
szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika 
wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w 
zamian udziałów. 
 

Prawa niezbywalne: 
Art. 254. Użytkowanie jest niezbywalne (prawo użytkowania). 
Art. 300. Służebności osobiste są niezbywalne 
Art. 595. § 1. Prawo odkupu jest niezbywalne i niepodzielne 
Art. 602. § 1. Prawo pierwokupu jest niezbywalne 
Art. 912. Prawo dożywocia jest niezbywalne. 
 

Prawa niemajątkowe: 
•dobra osobiste 
•osobiste prawa autorskie 

 
 



 
 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY A MAJĄTEK SPÓŁKI 
 

•czym innym jest kapitał zakładowy, czym innym majątek spółki 
 

•wniesione do spółki składniki majątkowe stanowią majątek pierwotny będący 
podstawą funkcjonowania spółki 
 

•pożądane jest wniesienie przynajmniej w części wkładów pieniężnych aby 
umożliwić spółce działalność 
 

•przedmiot wkładu nie musi na stałe znajdować się w spółce, może zostać zbyty 
przez spółkę 
 

•w zamian za wniesienie wkładów wspólnicy utrzymują udziały z których 
tworzony jest pierwotny majątek spółki 
 

•po stronie aktywów – co do zasady wartość wniesionych wkładów 
•po stronie pasywów – ilość udziałów wydanych w zamian za wkłady 
 
 



KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
 

wkłady do spółki powinny się równać co najmniej wysokości kapitału 
zakładowego 

 

Art. 154. § 3. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości 
nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości 
nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego (agio) 
 

ZAWYŻENIE WARTOŚCI WKŁADU 
Art. 175. § 1. Jeżeli wartość wkładów niepieniężnych została znacznie 
zawyżona w stosunku do ich wartości zbywczej w dniu zawarcia umowy spółki, 
wspólnik, który wniósł taki wkład, oraz członkowie zarządu, którzy, wiedząc o 
tym, zgłosili spółkę do rejestru, obowiązani są solidarnie wyrównać spółce 
brakującą wartość. 
§  2. Od obowiązku określonego w § 1 wspólnik oraz członkowie zarządu nie 
mogą być zwolnieni. 
 

WADA WKŁADU 
Art. 14 § 2. W przypadku gdy wspólnik albo akcjonariusz wniósł wkład 
niepieniężny mający wady, jest on zobowiązany do wyrównania spółce 
kapitałowej różnicy między wartością przyjętą w umowie albo statucie spółki a 
zbywczą wartością wkładu. Umowa albo statut spółki może przewidywać, że 
spółce przysługują wówczas także inne uprawnienia. 

 
 



 
KAPITAŁ ZAKŁADOWY A ZMIANA WATOŚCI MAJĄTKU 

 
 
•jeżeli wartość majątku spółki spadła poniżej wysokości kapitału 
zakładowego to wspólnicy nie wnoszą wkładów uzupełniających 
 
 

•jeżeli wartość majątku spółki wzrosła powyżej wysokości kapitału 
zakładowego to spółka nie zwraca im wkładów ale może wypłacić 
dywidendę 
 
 

•zysk ani strata nie mają wpływu na wysokość kapitału 
zakładowego 
 

 
 
 
 
 



 
 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY A STRATA 
 
 
Art. 233. § 1. Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę 
przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/2 
kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać 
zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego 
istnienia spółki. 
 
Art.  397. Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę 
przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3  
kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać 
walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego 
istnienia spółki. 
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Grzegorz 
Luty 10, 2013 o 10:50 
 
Witam 
 
Chce założyć spółkę i w zasadzie wszystko rozumiem. Ale 
zastanawia mnie jedna rzecz. 
 
Jak wysokość kapitału zakładowego wpływa na późniejsze działanie 
spółki?? Nie wiem wpływa na wysokości kredytów? Leasingów?? 
Hmm bo wsumie moge wnieść 5 tysięcy a moge 30 tysięcy, to nie 
jest problem, ale pytanie właśnie co to mi da później. 
 
 



Rafał 
Kwiecień 5, 2013 o 20:59 
 
witam, mam pytanie. chcę założyć sp.z o.o., i chodzi o wpłatę kapitału 
zakładowego, wymagany jest 5000PLN i przyjmijmy że taki został 
wpłacony ale na zakup towarów spółka potrzebuje około 80000PLN. Na 
jakiej podstawie mogę tą kwotę wnieść do spółki 
 
Finansowanie zewnętrzne – kredyt, darowizna, pożyczka 
Finansowanie wewnętrzne – podwyższenie kapitału zakładowego 
 

DOPŁATY 
Art. 177. § 1. Umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat 
w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. 
 

AGIO 
Art. 154. § 3. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości 
nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od 
wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. 
 
 



Leszek 
Maj 11, 2013 o 10:10 
 
 
Chcę otworzyć Sp z o.o. i zastanawia mnie jedna rzecz z kapitałem 
zakładowym: mianowicie, czy 5 tys. zł (lub więcej) musi być gdzieś 
zdeponowane, czy jest to li tylko zapis w umowie i te pieniądze nie 
muszą być być fizycznie obecne na koncie bankowym? 
 
 
Art. 158 §  3. Przedmiot wkładu pozostaje do wyłącznej 
dyspozycji zarządu spółki. 
 
Art. 167. § 1. Do zgłoszenia spółki należy dołączyć: 
2) oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały 
wniesione w całości przez wszystkich wspólników, 
 



Katarzyna 
Maj 18, 2014 o 20:01 
 
    (…) 
    Powiedzmy że chcę założyć spółkę zoo i wprowadzić do niej 30 
tys. zł (bo tyle będę potrzebować na zakup towaru lub pokrycie 
pierwszych kosztów działalności) i wydaje mi się, że nie opłaca mi 
się tworzyć kapitału zakładowego o tej wartości tylko lepiej 
utrzymać go na min. poziomie 5 tys, a resztę przelać na kapitał 
zapasowy przy tworzeniu spółki. Wtedy odpowiedzialność jest 
niższa (do wysokości kapitału zakładowego). Czy może pan 
potwierdzić czy mój tok myślenia jest prawidłowy? Nie rozumiem 
sensu tworzenia wysokich kapitałów zakładowych. 



Sławek, Grudzień 16, 2014 o 21:51 
 
    (…) czy dobrze rozumuję? Jeśli wspólnicy wpłacą na kapitał 
zakładowy te minimalne 5 tysięcy, a następnie spółka udzieli im 
pożyczek na te 5 tysięcy, to wszystko jest ok? Pieniądze ze spółki 
„wyszły” z powrotem do kieszeni wspólników, ale kapitał zakładowy 
jest pokryty w drodze wierzytelności z tych umów pożyczek? 
 
Art. 189. § 1. W czasie trwania spółki nie wolno zwracać wspólnikom 
wniesionych wkładów tak w całości, jak i w części, chyba że przepisy 
niniejszego działu stanowią inaczej. 
§ 2. Wspólnicy nie mogą otrzymywać z jakiegokolwiek tytułu 
wypłat z majątku spółki potrzebnego do pełnego pokrycia kapitału 
zakładowego. 
 
Art.  158 §  2. Wynagrodzenia za usługi świadczone przy powstaniu 
spółki nie można wypłacać ze środków wpłaconych na pokrycie kapitału 
zakładowego, jak również zaliczać na poczet wkładu wspólnika. 

 



Matt Kwiecień 1, 2015 o 21:26 

Zastanawiam się nad hipotetyczną sytuacją. Jest dajmy na to 
spółka z o.o. której celem jest prowadzenie działalności 
deweloperskiej. Ma kapitał zakładowy w wysokości 1 mln zł. Jest 3 
wspólników, którzy zasiadają jednocześnie w zarządzie. Jeden z 
nich wniósł wkład pieniężny na kwotę 500 tyś. zł i ma 50% 
udziałów w kapitale zakładowym. Dwóch kolejnych wspólników 
obejmuje kolejne 50% za know-how (kontakty handlowe, wiedzę 
ekspercką w zakresie budownictwa, itp.) wycenione na 500 tyś. zł. 
Spółka prowadzi przez kilkanaście miesięcy działalność. Właściwie 
nie osiąga przychodów, a jedynie finansuje swoją działalność z 
kwoty 500 tyś zł. Środki przeznaczane są na zakup gruntu i służą 
do opłacenia prac budowlanych. Niestety w wyniku 
niegospodarności na koncie spółki pozostaje niewielka suma. 
Spółka traci możliwość regulowania zobowiązań jak i wspólnicy nie 
mają możliwości dalszego finansowania działalności 
przedsiębiorstwa. 



Matt Kwiecień 1, 2015 o 21:26 

 

Mam w związku z tym kilka pytań: 

1. czy wspólnicy muszą ogłosić upadłość? czy ogłoszenie upadłości 
może mieć też konsekwencje karno-finansowe dla wspólników w 
związku z niegospodarnością? 

2. czy wspólnicy którzy objęli udziały za know-how, mogą zostać 
przymuszeni do dokonania dopłat?  

3. czy w momencie gdy spółka wykazuje stratę, wspólnicy, którzy 
objęli udziały za know-how są narażeni na konsewkencje karno-
finansowe? 

 

Z góry dziękuję za poświęcony czas i uwagę, Matt 

 
 



Andrzej 
Sierpień 21, 2014 o 08:03 
 
    (…) Kilkanaście minut na stronie i mi się spółek odechciało. W 
prawdzie jestem spakowany z całą rodziną na zachód (dom 
sprzedany!, manele spakowane) lecz jeszcze tak ostatkiem sił po 
wojażach z własnymi PHU, FHU i kilkoma innymi – chciałem 
zobaczyć czy nie zainwestować ostatnich 750.000zł w coś bardziej 
przychodowego. Poczytałem, policzyłem i zdębiałem. Polska to dziki 
kraj! Naprawdę! Jedna wielka mafia! 



KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
 

Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5.000 złotych 
Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych 

 
a) zawyżenie wartości wkładu – wspólnik otrzyma więcej udziałów niż wynika 
to z wartości wniesionych wkładów 
 
Art. 154 § 3. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej 
 
Art. 14 § 2 - wady wkładu 
 
Art. 175 - przeszacowanie wartości wkładu 
 
b) zaniżenie wartości wkładu – wspólnik otrzyma mniej udziałów niż wynika 
to z wartości wniesionych wkładów – agio 
 
Art. 154 § 3. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości 
nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego 
 
 
 
 
 
 
 



 

Art. 152. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały o równej albo 

nierównej wartości nominalnej. 
 

jeżeli równa wartość to wspólnik może mieć kilka niepodzielnych udziałów 
 

jeżeli nierówna wartość to wspólnik może mieć tylko jeden podzielny udział 
 

Art. 154. § 2. Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych. 
 

Art. 153. Umowa spółki stanowi, czy wspólnik może mieć tylko jeden, czy 

więcej udziałów. Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wówczas 

wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są 

niepodzielne. 
 

Art. 181. § 1. Jeżeli według umowy spółki wspólnik może mieć tylko jeden 

udział, umowa spółki może dopuścić zbycie części udziału. 

§ 2. W wyniku podziału nie mogą powstać udziały niższe niż 50 złotych. 

 

 



 
 

UTWORZENIE SPÓŁKI Z O.O. 
 
 
 

tradycyjne – akt notarialny 
 

elektroniczne – z wykorzystaniem wzorca umowy 
 

w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia 
 



UTWORZENIE SPÓŁKI Z O.O. 
 
Art. 157. § 1. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna 
określać: 
1)firmę i siedzibę spółki; 
2)przedmiot działalności spółki; 
3)wysokość kapitału zakładowego; 
4)czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział; 
5)liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych 
wspólników; 
6)czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. 

 
Art. 163. Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się: 
1) zawarcia umowy spółki; 
2)wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału 
zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, 
także wniesienia nadwyżki (wyjątek S24) 
3)powołania zarządu; 
4)ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego 
ustawa lub umowa spółki; 
5)wpisu do rejestru. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SPÓŁKA W ORGANIZACJI 
 



FUNKCJONOWANIE SPÓŁKI W ORGANIZACJI 
 

ZOO 
Art. 161. § 1. Z chwilą zawarcia umowy spółki z o.o. powstaje spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. 
§ 2. Spółka w organizacji jest reprezentowana przez zarząd albo 
pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników. 
§ 3. Odpowiedzialność osób, o których mowa w art. 13 § 1, ustaje 
wobec spółki z chwilą zatwierdzenia ich czynności przez zgromadzenie 
wspólników. 
 

SA 
Art. 323. § 1. Z chwilą zawiązania spółki powstaje spółka akcyjna w 
organizacji. 
§ 2. Do chwili ustanowienia zarządu spółka w organizacji jest 
reprezentowana przez wszystkich założycieli działających łącznie 
albo przez pełnomocnika ustanowionego jednomyślną uchwałą 
założycieli. 
§ 3. Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 2, ustaje wobec 
spółki z chwilą zatwierdzenia ich czynności przez walne zgromadzenie. 
 
 



 
PODMIOTOWOŚĆ PRAWNA 

 
 
Art. 11. § 1. Spółki kapitałowe w organizacji, o których mowa w art. 161 
i art. 323, mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność 
nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i 
być pozywane. 
§ 2. Do spółki kapitałowej w organizacji w sprawach nieuregulowanych w 
ustawie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące danego typu spółki 
po jej wpisie do rejestru. 



 
 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA 
 
 

Art. 13. § 1. Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji 
odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu. 
 
§ 2. Wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji 
odpowiada solidarnie z podmiotami, o których mowa w § 1, za jej 
zobowiązania do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie 
objętych udziałów lub akcji 
 

mobilizacja do wniesienia wkładów 



SPÓŁKA JEDNOOSOBOWA 
 
Art. 4. § 2. Ilekroć w ustawie mowa jest o "umowie spółki", należy przez to 
rozumieć także akt założycielski sporządzony przez jedynego wspólnika albo 
akcjonariusza spółki kapitałowej. 
 
Art. 156. W spółce jednoosobowej jedyny wspólnik wykonuje wszystkie 
uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników zgodnie z przepisami 
niniejszego działu. Przepisy o zgromadzeniu wspólników stosuje się odpowiednio. 
 
Art. 162. W spółce jednoosobowej w organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa 
reprezentowania spółki. Nie dotyczy to zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego. 
 
Art.  166 §  2. Zgłoszenie do sądu rejestrowego spółki jednoosobowej powinno 
również zawierać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres 
jedynego wspólnika, a także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki. 
 
Art. 173. § 1. W przypadku gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu 
wspólnikowi albo jedynemu wspólnikowi i spółce, oświadczenie woli takiego 
wspólnika składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

POSTĘPOWANIE REJESTROWE 



 
 

 
 
 
 
Art. 164. § 1. Zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego 
właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki do 
rejestru. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy 
członkowie zarządu. 



POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE PRZED WPISEM 
 

DROBNE UCHYBIENIA 
Art. 164. § 3. Sąd rejestrowy nie może odmówić wpisania spółki do 
rejestru z powodu drobnych uchybień, które nie naruszają interesu 
spółki oraz interesu publicznego, a nie mogą być usunięte bez poniesienia 
niewspółmiernie wysokich kosztów (np. literówki) 
 

BRAKI USUWALNE 
Art. 165. W przypadku stwierdzenia w zgłoszeniu braku usuwalnego 
sąd rejestrowy wyznaczy spółce w organizacji stosowny termin do jego 
usunięcia pod rygorem odmowy wpisu do rejestru (np. brak 
obligatoryjnych postanowień w umowie) 
 

BRAKI NIEUSUWALNE 
odmowa wpisu 

(np. niedopuszczalność prowadzenia działalności w tej formie) 



POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE PO WPISIE DO KRS 
 

BRAKI MOGĄCE SKUTKOWAC ROZWIĄZANIEM SPÓŁKI 
 

Art. 21. §  1. Sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu wpisanej do rejestru 
spółki kapitałowej w przypadku, gdy: 
1) nie zawarto umowy spółki; 
2) określony w umowie albo statucie przedmiot działalności spółki jest sprzeczny 
z prawem; 
3) umowa albo statut spółki nie zawiera postanowień dotyczących firmy, 
przedmiotu działalności spółki, kapitału zakładowego lub wkładów; 
4) wszystkie osoby zawierające umowę spółki albo podpisujące statut nie miały 
zdolności do czynności prawnych w chwili ich dokonywania. 
§ 2. W przypadkach określonych w § 1, jeżeli braki nie zostaną usunięte w 
terminie wyznaczonym przez sąd rejestrowy, sąd ten może, po wezwaniu 
zarządu spółki do złożenia oświadczenia, wydać postanowienie o rozwiązaniu 
spółki. 
§  3. Jeżeli braki, o których mowa w § 1, nie mogą być usunięte, sąd 
rejestrowy orzeka o rozwiązaniu spółki. 
§  4. Z powodu braków, o których mowa w § 1, spółka nie może być rozwiązana, 
jeżeli od jej wpisu do rejestru upłynęło pięć lat. 



POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE PO WPISIE 
 

BRAKI NIE SKUTKUJĄCE ROZWIĄZANIEM SPÓŁKI 
 
 

Art. 172. § 1. Jeżeli po zarejestrowaniu spółki zostały stwierdzone 
braki wynikłe z niedopełnienia przepisów prawa, sąd rejestrowy, z urzędu 
albo na wniosek osób mających interes prawny, wzywa spółkę do 
usunięcia braków i wyznacza w tym celu odpowiedni termin. 
§  2. Jeżeli spółka nie uczyni zadość wezwaniu, o którym mowa w § 1, 
sąd rejestrowy może nakładać grzywny według zasad KRS 



ZGŁOSZENIE SPÓŁKI DO KRS 
 
Art. 167. § 1. Do zgłoszenia spółki należy dołączyć: 
1)umowę spółki 
2)oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały 
wniesione w całości przez wszystkich wspólników 
3)jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny 
zawierający umowę spółki, dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem 
składu osobowego. 
§ 2. Jednocześnie ze zgłoszeniem należy złożyć podpisaną przez 
wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i 
imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów 
każdego z nich. 
§ 3. Adresy członków zarządu należy dołączyć do zgłoszenia spółki 
oraz zmian w jej składzie osobowym, a także w przypadku każdorazowej 
zmiany adresu. Do chwili zgłoszenia zmiany adresu adres zgłoszony do 
rejestru jest adresem, na który dokonuje się doręczeń dla członka 
zarządu. 



ROZWIĄZANIE SPÓŁKI W ORGANIZACJI 
Art. 169 § 1. Jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu 
rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy 
spółki albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania 
stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu. 
 

SPOSÓB ROZWIĄZANIA 
a)niezwłoczny zwrot wkładów i pokrycie wierzytelności osób trzecich 

 
b)jeżeli spółka w organizacji nie jest w stanie dokonać niezwłocznie 
zwrotu wszystkich wniesionych wkładów lub pokryć w pełni wierzytelności 
osób trzecich, zarząd dokona likwidacji. 
 
Jeżeli spółka w organizacji nie ma zarządu, zgromadzenie wspólników 
albo sąd rejestrowy ustanawia likwidatora albo likwidatorów. 
 
Do likwidacji spółki w organizacji stosuje się odpowiednio przepisy 
dotyczące likwidacji spółki. 
 
Spółka w organizacji ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez 
zgromadzenie wspólników sprawozdania likwidacyjnego. 



 

SPÓŁKA S24 
 

 
 

Art. 1571. § 1. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być 
zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy. 
 

 
SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY 

§ 2. Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy 
wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy 
zawartego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy podpisem 
elektronicznym. 
 

CHWILA ZAWARCIA UMOWY 
§ 3. Umowa, o której mowa w § 1, zawarta jest po wprowadzeniu do systemu 
teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą 
opatrzenia ich podpisem elektronicznym. 



 
 
 

OGRANICZENIE RODZAJU WKŁADÓW 
 

Art. 158. § 11. W przypadku spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu 
wzorca umowy na pokrycie kapitału zakładowego wnosi się wyłącznie wkłady 
pieniężne. Pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż w 
terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru. 
 
§ 12. Podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane po wpisie do rejestru 
spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, może być 
pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. 



 
 

ZAŁACZNIKI DO ZGŁOSZENIA 
 

Art. 167. § 4. Do zgłoszenia tej spółki należy dołączyć, sporządzone na 
formularzach udostępnianych w systemie teleinformatycznym: 
1)umowę spółki opatrzoną podpisem elektronicznym; 
2)listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz 
liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich, opatrzoną przez wszystkich 
członków zarządu podpisem elektronicznym; 
3)oświadczenie wszystkich członków zarządu opatrzone podpisem 
elektronicznym, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały 
przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeżeli wkłady zostały wniesione 
najpóźniej w chwili zgłoszenia spółki. 
 
§ 5. Zarząd spółki, o której mowa w § 4, w terminie siedmiu dni od dnia jej 
wpisu do rejestru, składa do sądu rejestrowego oświadczenie wszystkich 
członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały 
przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeżeli oświadczenie takie nie 
zostało dołączone do zgłoszenia spółki 



 
 
 
 
 
 

PRAWA I OBOWIĄZKI 
WSPÓLNIKÓW 

 
 
 



UDZIAŁ 
 
jednostka uczestnictwa w spółce 
 
określona kwotowo część kapitału zakładowego 
 
suma wartości nominalnej udziałów powinna odpowiadać wartości 
kapitału zakładowego 
 
na podstawie ilości udziałów wyraża się zakres uprawnień 
wspólnika w spółce (np. liczba głosów, prawo do dywidendy) 
 
 
 
 



NABYCIE UDZIAŁU 
 

nabycie pierwotnie 
 

•z chwilą objęcia udziałów w spółce w organizacji 
•z chwila objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 
 
 

nabycie wtórne 
 
•z chwilą nabycia od wspólnika - możliwość wykonywania praw 
udziałowych (tj. skuteczność wobec spółki) z chwilą zawiadomienia 
o przejściu udziałów (187 § 1 ) 
 

•z dniem podziału lub połączenia – np. 531 § 5  
 
 
 
 



RODZAJE UDZIAŁÓW 
 

ZASADA 
Art. 174 § 1. Jeżeli ustawa lub umowa spółki nie stanowi inaczej, wspólnicy 
mają równe prawa i obowiązki w spółce. 
 

WYJĄTEK 
§ 2. Jeżeli umowa spółki przewiduje udziały o szczególnych uprawnieniach, 
uprawnienia te powinny być w umowie określone (udziały uprzywilejowane) 
 
§ 3. Uprzywilejowanie może dotyczyć w szczególności: 
•prawa głosu 
•prawa do dywidendy 
•sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki. 
 

•pierwszeństwo zaspokojenia z dywidendy przed innymi udziałami,  
•wyrażenie zgody na niektóre czynności spółki 
•pierwszeństwo przejęcia udziału wyłączonego wspólnika 
 



UPRZYWILEJOWANIE UDZIAŁÓW 
 

CO DO GŁOSU 
Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu może dotyczyć tylko udziałów o równej 
wartości nominalnej. 
 
Uprzywilejowanie dotyczące prawa głosu nie może przyznawać uprawnionemu 
więcej niż 3 głosy na jeden udział.  
 

CO DO DYWIDENDY 
Uprzywilejowanie dotyczące dywidendy nie może naruszać przepisów art. 
196. 
 
Art.  196. Na udział uprzywilejowany w zakresie dywidendy można przyznać 
uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę 
dywidendę przysługującą udziałom nieuprzywilejowanym (dywidenda 
uprzywilejowana). 
 
Udziały uprzywilejowane w zakresie dywidendy nie korzystają z pierwszeństwa 
zaspokojenia przed pozostałymi udziałami, chyba że umowa spółki stanowi 
inaczej. 
 
 



UPRZYWILEJOWANIE „ZALEŻNE” 

 

Art. 174 §  5. Umowa spółki może uzależnić przyznanie szczególnych 

uprawnień od: 

a)spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz spółki 

b)upływu terminu 

c)ziszczenia się warunku. 

 

zwiększone w stosunku do zwykłych zasad wnoszenie dopłat 

powiązanie obowiązku powtarzających się świadczeń niepieniężnych z 

uprzywilejowaniem 

udostępnienie know-how dla spółki 

udostępnienie oprogramowania 

 

np. po 3 latach 

 

zmiana w składzie osobowym wspólników 

osiągnięcie określonych zysków 

 



 
POWTARZAJĄCE SIĘ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 

 
 
Art.  176 §  1. Jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się 
świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres 
takich świadczeń. 
 
wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane 
przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje 
zysku. 
 
wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie. 
 
zbycie takiego udziału, jego części lub ułamkowej części udziału, bądź obciążenie 
udziału, może nastąpić jedynie za zgodą spółki, chyba że umowa spółki 
stanowi inaczej. 
 
wynagrodzenie z tego tytułu nie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne 

ani VAT a jedynie podatkowi dochodowemu 



DOPŁATY 
„wewnętrzna przymusowa pożyczka" na rzecz spółki 

 
Art. 177. § 1. Umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w 
granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. 
§ 2. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników 
równomiernie w stosunku do ich udziałów. 
 
Art. 178. § 1. Wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby 
uchwałą wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, do dopłat tych 
stosuje się przepisy § 2 oraz art. 179. 
§ 2. Jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do 
zapłaty odsetek ustawowych; spółka może również żądać naprawienia szkody 
wynikłej ze zwłoki. 
 
Art. 179. § 1. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są 
wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. 
§ 2. Zwrot dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o 
zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki. 
§ 3. Zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom. 
§ 4. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat. 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

ZYSK I DYWIDENDA 
 

 
 



ZYSK I DYWIDENDA 
 
Art. 191. § 1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z 
rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału 
uchwałą zgromadzenia wspólników 
 
Do czasu podjęcia uchwały o podziale zysku przez zgromadzenie 
wspólników mamy do czynienia z ogólnym prawem udziałowym 
wspólnika do zysku. 
 

zysk przeznaczony do podziału to dywidenda 
 
Podział zysku dla wspólników może się odbywać przez ich częściowe 
zaliczkowanie (art. 194-195 k.s.h) - Art. 194. Umowa spółki może 
upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet 
przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki 
wystarczające na wypłatę. 
 
§ 3. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający 
wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów. 
 
 



ROSZCZENIE O WYPŁATĘ DYWIDENDY 
 

Art. 231 § 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia 
wspólników powinno być: 
1)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności 
spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; 
2)powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli 
sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia 
wspólników; 
 
 

Wyrok SN z dnia 11 września 2002 r., V CKN 1370/00 
  

Roszczenie o wypłatę dywidendy, które wspólnik nabywa w 
następstwie podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników o 
przeznaczeniu zysku spółki do podziału, jest uprawnieniem o 
charakterze obligacyjnym, które może być przedmiotem cesji, 
potrącenia, zastawu lub zastawu rejestrowego. 
 



TERMIN WYPŁATY DYWIDENDY 
 
Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. 
 
Jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w 
dniu określonym przez zarząd. 
 
Art. 455 k.c. Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie 
wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione 
niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. 
 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 marca 2014 r. 
VI ACa 1211/13 

  
W wypadku nie określenia w uchwale wspólników terminu wypłaty dywidendy, 
zarząd spółki ma obowiązek podjąć uchwałę określającą termin wypłaty.  
 
Tym samym, zarząd ma autonomię co do określenia terminu wypłaty dywidendy, 
ale nie jest uprawniony do zaniechania podjęcia takiej uchwały 
 
Trwałe zaniechanie podjęcia uchwały przez zarząd usprawiedliwia odpowiednie 
(art. 2 k.s.h.) odwołanie się do konstrukcji zobowiązań bezterminowych. 
 
 

 
 
 



 
KWOTA DYWIDENDOWA (192 KSH) 

 
Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może 
przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy (zysk netto), 
powiększonego o: 
 
 niepodzielone zyski z lat ubiegłych 

 
 kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i 

rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. 
 
nie można więc przeznaczyć do podziału kwot z kapitału zapasowego i 
rezerwowych, które nie pochodzą z zysku np. 
 
 kapitału zapasowego utworzonego z agio 

 
 kapitału rezerwowego utworzonego z dopłat 
 



 
 

Kwotę tę należy pomniejszyć o: 
 
 niepokryte straty 

 
 udziały własne 

 
 kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być 

przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub 
rezerwowe  
 
można przewidzieć w umowie spółki, ze co roku na kapitał zapasowy 

będzie przekazywane część zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy na 
pokrycie straty bądź inne cele 

 
S.A. 

Art. 396. § 1. Na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do 
którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki 
kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. 

 



 

DZIEŃ DYWIDENDY 
 

jeżeli krąg wspólników się zmienia wskutek zbywania udziałów to którzy 

wspólnicy mają prawo do dywidendy? 

 

czy ustala się ich: 

•na koniec roku obrotowego? 

•proporcjonalnie do czasu bycia wspólnikiem w roku obrotowym? 

•na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku? 

 

Art. 193. § 1. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, 

którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. 

 

Rozliczenie między stronami 

 

Jeżeli wspólnik zbył udziały przed ustaleniem dywidendy to w umowie sprzedaży 

udziałów strony mogą ustalić, że nabywca zwraca zbywcy wypłaconą dywidendę 

albo dywidenda będzie zapłatą za udziały 
 



DZIEŃ DYWIDENDY 
 

§ 2. Umowa spółki może upoważniać zgromadzenie wspólników do 
określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników 
uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). 
 
§ 3. Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od 
dnia powzięcia uchwały 
 

INNE PRZYPADKI 
 

ŁĄCZENIE I PODZIAŁ SPÓŁEK 
dzień dywidendy określa się w planie połączenia lub podziału 

 
S.A. 

Art. 432. § 1. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego 
powinna zawierać: 
5) datę, od której nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie; 
 
 

 
 
 



DYWIDENDA UPRZYWILEJOWANA 
 

uprzywilejowanie co do dywidendy za ostatni rok obrotowy 

 
Art. 196. Na udział uprzywilejowany w zakresie dywidendy można przyznać uprawnionemu 

dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przysługującą udziałom 

nieuprzywilejowanym (dywidenda uprzywilejowana). 

 

uprzywilejowanie co do dywidendy za poprzednie lata obrotowe  

 
Art. 197. Jeżeli umowa spółki przyznaje prawo do dywidendy uprzywilejowanej 

niewypłaconej w latach poprzednich, powinna określać najwyższą liczbę lat, za które 

dywidenda może być wypłacona z zysku w następnych latach; okres ten nie może 

przekraczać pięciu lat. 

 

uprzywilejowanie co do pierwszeństwem przy zaspokojeniu przed 

pozostałymi udziałami 
 

Udziały uprzywilejowane w zakresie dywidendy nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia 

przed pozostałymi udziałami, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 



 
BEZPRAWNA WYPŁATA 

 
Art. 198 

 
§ 1 

Wspólnik, który wbrew przepisom prawa lub postanowieniom umowy 
spółki otrzymał wypłatę (odbiorca), obowiązany jest do jej zwrotu.  
 
Członkowie organów spółki, którzy ponoszą odpowiedzialność za taką 
wypłatę, odpowiadają za jej zwrot spółce solidarnie z odbiorcą. 
 

§ 2. 
Jeżeli zwrotu wypłaty nie można uzyskać od odbiorcy, jak również od 
osób odpowiedzialnych za wypłatę, za ubytek w majątku spółki, który jest 
wymagany do pełnego pokrycia kapitału zakładowego, odpowiadają 
wspólnicy w stosunku do swoich udziałów. 
 
Kwoty, których nie można ściągnąć od poszczególnych wspólników, 
rozdziela się między pozostałych wspólników w stosunku do udziałów. 
 
 



 
 
 
 
 

 
ZBYWANIE UDZIAŁÓW 

 

 
 

 
 

 
 
 



ZBYWANIE UDZIAŁÓW 
 

Art. 180. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału 
oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z 
podpisami notarialnie poświadczonymi. 
 

UDZIAŁ 
 

CZĘŚĆ UDZIAŁU 
gdy można mieć tylko jeden udział 

 
UŁAMKOWA CZĘŚĆ UDZIAŁU 

współwłasność udziału 
 
Art. 181. § 1. Jeżeli według umowy spółki wspólnik może mieć tylko 
jeden udział, umowa spółki może dopuścić zbycie części udziału. 
 
Art. 182. § 1. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części 
udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od 
zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć. 

 
 

 
 

 
 
 



ZGODA SPÓŁKI 
 

Art. 182. § 2. Jeżeli zbycie uzależnione jest od zgody spółki, stosuje 
się przepisy § 3-5, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 
 

Zgody udziela zarząd w formie pisemnej. 
 

Jeżeli zgody odmówiono to sąd rejestrowy może wspólnikowi 
zezwolić na zbycie, jeżeli istnieją ważne powody. 
 

Jeżeli sąd wyraził zgodę na zbycie to wyznacza termin w którym 
spółka może przedstawić innego nabywcę. 
 
Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia to na wniosek wspólnika lub 
spółki cenę nabycia i termin zapłaty ustala sąd rejestrowy po 
zasięgnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego. 
 
Jeżeli osoba wskazana przez spółkę nie uiściła ceny nabycia w 
terminie to wspólnik może rozporządzać swobodnie swoim 
udziałem. 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

INNE OGRANICZENIA 
 
zgoda rady nadzorczej, wspólników, osoby trzeciej (np. wojewoda) 
 
inny tryb „odwoławczy" np. sąd polubowny 
 
nie muszą wystąpić ważne powody, aby uzyskać zezwolenie sądu 
 
prawo pierwszeństwa 
 
prawo pierwokupu 
 

S.A. 
Art. 338. § 2. Dopuszczalne są umowy ustanawiające prawo 
pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa nabycia akcji lub 
ułamkowej części akcji.  
 

 
 
 



PRAWO PIERWSZEŃSTWA 
 

wspólnik, który ma zamiar zbycia swego udziału, jest zobowiązany 
zawiadomić o tym spółkę 
 

pozostali wspólnicy w określonym terminie mogą zgłosić zamiar nabycia 
tego udziału (składają oferty nabycia udziałów) 
 

umowa spółki powinna określać szczegółowe reguły wykonania prawa 
pierwszeństwa np. ustalać proporcje nabycia, cenę itp. 
 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 12 marca 2008 r. 
I ACa 140/08 

 

Jeżeli postanowienia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
dotyczące prawa pierwszeństwa nabycia udziałów różnią się istotnie od 
prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 596 i n. k.c., to przepisy te 
nie znajdują zastosowania do wykonywania prawa pierwszeństwa 
nabycia udziałów" 
 

 
 
 



PRAWO PIERWOKUPU - KC 
 

Art. 596. Jeżeli ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej ze 
stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby 
druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej (prawo pierwokupu), stosuje 
się w braku przepisów szczególnych przepisy niniejszego rozdziału. 
 
Art. 597. § 1. Rzecz, której dotyczy prawo pierwokupu, może być 
sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawniony do 
pierwokupu swego prawa nie wykona. 
§ 2. Prawo pierwokupu wykonywa się przez oświadczenie złożone 
zobowiązanemu. 
 
Art. 598. § 1. Zobowiązany z tytułu prawa pierwokupu powinien 
niezwłocznie zawiadomić uprawnionego o treści umowy sprzedaży 
zawartej z osobą trzecią. 
 
§ 2. Prawo pierwokupu co do nieruchomości można wykonać w ciągu 
miesiąca, a co do innych rzeczy - w ciągu tygodnia od otrzymania 
zawiadomienia o sprzedaży, chyba że zostały zastrzeżone inne terminy. 
 

 
 

 
 

 
 
 



PRAWO PIERWOKUPU 
 

 
 
Art. 600. § 1. Przez wykonanie prawa pierwokupu dochodzi do 
skutku między zobowiązanym a uprawnionym umowa sprzedaży tej 
samej treści, co umowa zawarta przez zobowiązanego z osobą trzecią, 
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 
 
Jednakże postanowienia umowy z osobą trzecią, mające na celu 
udaremnienie prawa pierwokupu, są względem uprawnionego 
bezskuteczne. 
 
 
 



 

Skutki zawarcia umowy bezwarunkowej 
 
Art. 599. § 1. Jeżeli zobowiązany z tytułu prawa pierwokupu sprzedał 
rzecz osobie trzeciej bezwarunkowo albo jeżeli nie zawiadomił 
uprawnionego o sprzedaży lub podał mu do wiadomości istotne 
postanowienia umowy sprzedaży niezgodnie z rzeczywistością, ponosi on 
odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. 

 
Uchwała SN z dnia 19 listopada 1968 r. III CZP 100/68 

 W razie zawarcia umowy bezwarunkowej uprawnionemu przysługuje  
obok roszczenia z art. 599 k.c. również roszczenie z art. 59 k.c. 

 
IUS AD REM 

Art. 59. W razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub 
częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej, 
osoba ta może żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do 
niej, jeżeli strony o jej roszczeniu wiedziały albo jeżeli umowa była 
nieodpłatna. Uznania umowy za bezskuteczną nie można żądać po 
upływie roku od jej zawarcia 
 
 

 
 
 



 
SPADKOBRANIE 

 

co do zasady udziały podlegają dziedziczeniu 
 

spadkobiercy stają się współwłaścicielami udziałów 
 
 następnie w wyniku działu spadku mogą rozdzielić udziały między sobą  

 
 

Art. 183. § 1. KSH 
umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki 

spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. 
 
 

- spółka zamknięta - nadanie spółce bardziej osobowego charakteru 
 

- wspólnicy mogą nie chcieć aby do spółki wstąpił ktoś obcy 
 
- służy ograniczeniu liczby wspólników – może być wielu spadkobierców 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

SPADKOBRANIE 
 

 

WYŁĄCZENIE 

dotyczy wszystkich spadkobierców: 

 np. udziały te nabywa określony wspólnik albo pozostali wspólnicy 

 np. udziały te podlegają umorzeniu (obniża się kapitał zakładowy) 

 

 

OGRANICZENIE 

dotyczy niektórych spadkobierców 

  np. tylko określeni spadkobiercy mogą wstąpić (np. kwalifikacje) 

  np. uzależnienie wstąpienia od zgody zgromadzenia wspólników 
 
 

 

 

 

 



 
SPADKOBRANIE 

 

Umowa spółki powinna określać warunki spłaty spadkobierców 
niewstępujących do spółki, pod rygorem bezskuteczności 
ograniczenia lub wyłączenia. 

 
WARUNKI SPŁATY 

 
• jaką wartość udziału spłacić spadkobiercom 
• w jakim terminie 
 

SKUTKI BRAKU WARUNKÓW SPŁATY 
 
jeżeli warunki nie będą określone to spadkobiercy dziedziczą udziały 

tak jakby tych postanowień w ogóle nie było w umowie 
 
 

 
 
 



 
WSPÓŁWŁASNOŚĆ UDZIAŁU 

 
•kilka osób nabywa udziały na współwłasność 
•wskutek ustania wspólności majątkowej małżeńskiej 
•wskutek dziedziczenia przez kilka osób 
 

WSPÓLNIK ZBIOROWY 
 
Art. 184. § 1. Współuprawnieni z udziału lub udziałów wykonują swoje 
prawa w spółce przez wspólnego przedstawiciela; za świadczenia 
związane z udziałem odpowiadają solidarnie (np. dopłaty) 
 
 
§ 2. Jeżeli współuprawnieni nie wskazali wspólnego przedstawiciela, 
oświadczenia spółki mogą być dokonywane wobec któregokolwiek z 
nich (np. o zwołaniu zgromadzenia wspólników). 

 
 
 



MAŁŻONKOWIE 
 

ZASTOSOWANIE JEŻELI BRAK POSTANOWIEŃ W UMOWIE SPÓŁKI 
 

WSPÓLNOŚĆ 
 

w przypadku nabycia udziałów przez jednego małżonka ze środków z 
majątku wspólnego właścicielem udziału będą obydwoje małżonkowie 

(wspólność ustawowa) 
 

wspólnikiem będzie jednak tylko ten, który objął lub nabył udziały 
 

WSPÓŁWŁASNOŚĆ 
 

w razie ustania wspólności majątkowej małżonkowie stają się 
współwłaścicielami (współwłasność ułamkowa) – wspólnik zbiorowy 

 
jeżeli umowa nie zawiera wyłączenia ani ograniczenia to można w ramach 

podziału majątku podzielić udziały między dwóch małżonków 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

OGRANICZENIE WSTĄPIENIA MAŁŻONKA 
 

 
 
Art. 1831. Umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do 
spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały są 
objęte wspólnością majątkową małżeńską. 
 
 

jeżeli spółka wyłącza bądź ogranicza wstąpienie małżonka to sąd nie 
może dokonać podziału a konieczna będzie spłata drugiego małżonka 

zgodnie z zasadami określonymi w umowie spółki 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

SKUTKI ZBYCIA UDZIAŁU 
 
Zainteresowani zawiadamiają spółkę o: 

 

•przejściu udziału, jego części lub ułamkowej części udziału na inną osobę 

•ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału 

 

przedstawiając dowód przejścia bądź ustanowienia zastawu lub 

użytkowania.  

 

Czynności te są skuteczne wobec spółki od chwili, gdy spółka otrzyma od 

jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym wraz z dowodem 

dokonania czynności. 

 

 nabycie następuje z chwilą dokonania czynności 

 

skuteczność wobec spółki z chwilą zawiadomienia np. wykonywanie praw 

udziałowych 



 
 

KSIĘGA UDZIAŁÓW 
 
Art. 188. § 1. Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której 
należy wpisywać: 
 
nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika 
adres 
liczbę i wartość nominalną jego udziałów 
ustanowienie zastawu lub użytkowania 
wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika 
wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów 
 
§ 2. Każdy wspólnik może przeglądać księgę udziałów. 
 
§ 3. Po każdym wpisaniu zmiany zarząd składa sądowi rejestrowemu 
podpisaną przez wszystkich członków zarządu nową listę wspólników z 
wymienieniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich oraz 
wzmianką o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału. 



 
 

KSIĘGA UDZIAŁÓW 
 
Art. 38. W dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane: 
      
    8) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: 

 
c) oznaczenie wspólników posiadających samodzielnie lub łącznie z 

innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego oraz ilość 
posiadanych przez tych wspólników udziałów i łączną ich wysokość, 

 
d) jeżeli spółka ma tylko jednego wspólnika - wzmiankę, że jest on 

jedynym wspólnikiem spółki, 





 
 

PRAWA NA UDZIAŁACH 
 
 
Art. 187. § 2. Umowa spółki może przewidywać, że zastawnik lub 
użytkownik udziału może wykonywać prawo głosu. 
 
Z przepisu wynika wprost, że możliwe jest ustanowienie zastawu (także 
rejestrowego) lub użytkowania na udziałach 
 
 
 

PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE 
skuteczne wobec wszystkich 

 
 

czy można ustanowić hipotekę? 



 

PRAWA WZGLĘDNE NA UDZIAŁACH 
 

czy jest możliwe użyczenie udziałów? 
 
Art. 710. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez 
czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. 

 
udział nie jest rzeczą tylko prawem 

 
czy jest możliwe zawarcie umowy najmu udziałów? 

 
Art. 659. § 1. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz 
do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić 
wynajmującemu umówiony czynsz. 
 

czy jest możliwe zawarcie umowy dzierżawy udziałów? 
 
Art. 693. § 1. Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać 
dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub 
nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. 
 
Art. 709. Przepisy o dzierżawie rzeczy stosuje się odpowiednio do dzierżawy praw. 



 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NABYWCY UDZIAŁÓW 
 

Art. 186. § 1. W przypadku zbycia udziału lub jego części nabywca odpowiada 

wobec spółki solidarnie ze zbywcą za niespełnione świadczenia należne spółce 

ze zbytego udziału lub zbytej części udziału. Przepis ten stosuje się również do 

zbycia ułamkowej części udziału. 

 

§ 2. Roszczenia spółki do zbywcy z tytułu świadczeń określonych w § 1 

przedawniają się z upływem trzech lat od dnia, w którym zgłoszono spółce zbycie 

udziału, jego części lub ułamkowej części udziału. 

 

Niespełnione świadczenia to np. 

•zwrot dopłat 

•wyrównanie wartości wkładu 

•wniesienie wkładów w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego 



 
 
 
 
 

ORGANY SPÓŁKI 
 



 
 

ZARZĄD 
Art. 201. § 1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje 

spółkę. 
 

RADA NADZORCZA 
Art. 219. § 1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad 

działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 
 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW 
Art. 228. Podejmuje uchwały w sprawach wymienionych w ustawie 

lub umowie spółki 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

ZARZĄD 
 

 
 

 
 

 
 



ZARZĄD 
 

Domniemanie kompetencji 
 

Skład zarządu 
 

art. 201 § 2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. 
 

określenie stałe 
określenie widełkowe 

 
§ 3. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich 
grona. 

Powołanie 
 
art. 201 §  4. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą 
wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 
 
np. uchwała rady nadzorczej 
 

 
 

 
 

 
 



 
MANDAT CZŁONKA ZARZĄDU 

 
z chwilą powołania członek zarządu otrzymuje mandat członka 

zarządu 
 
 

• uprawnienie do pełnienia funkcji członka zarządu 
  

•zobowiązanie do realizowania funkcji członka zarządu 
 

 
 
 



WYGAŚNIĘCIE MANDATU 
ŚMIERĆ 

  
ODWOŁANIE 

 
Art.  201. §  4. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany 
uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 
 

 REZYGNACJA 
 

jednostronne oświadczenie woli członka zarządu 

 
art. 205 §  2. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą 

być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta. 
 

komu złożyć oświadczenie o rezygnacji jeżeli: 
—zarząd jest wieloosobowy a reprezentacja jest jednoosobowa 

—zarząd jest wieloosobowy a reprezentacja jest łączna 
—zarząd jest jednoosobowy 

 
 

 
 

 
 



 
Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 31 marca 2016 r. 

III CZP 89/15 
 
Oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji 

jest składane - z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 
2 k.s.h. - spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 
2 lub 373 § 2 k.s.h. 

 
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2016 r. 

III CZP 30/16 
 
Nie jest skuteczne oświadczenie woli jedynego likwidatora spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji o rezygnacji z pełnionej 
funkcji złożone jedynemu wspólnikowi tej spółki. 

 
 

 
 
 



 

§5. Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio 

przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. 

 

Art.  746. § 2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. 

Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego 

powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę. 

 

§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych 

powodów. 



 
Art.  2031. Uchwała wspólników może ustalać zasady wynagradzania 

członków zarządu, w szczególności maksymalną wysokość 
wynagrodzenia, przyznawania członkom zarządu prawa do świadczeń 
dodatkowych lub maksymalną wartość takich świadczeń. 

 
Wynagrodzenie członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę lub innej umowy określa organ albo osoba powołana uchwałą 
zgromadzenia wspólników do zawarcia umowy z członkiem zarządu. 



WYGAŚNIĘCIE MANDATU – ART. 18 KSH 
 
Art.  18. §  1. Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej 
albo likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność 
do czynności prawnych. 
§  2. Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji 
rewizyjnej albo likwidatorem osoba, która została skazana 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 
rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 3 , art. 587, 
art. 590 i w art. 591 ustawy. 
§  3. Zakaz, o którym mowa w § 2, ustaje z upływem piątego roku od 
dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednakże nie może 
zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia 
okresu odbywania kary. 
§  4. W terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, o 
którym mowa w § 2, skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał 
wyrok, o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub 
o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Nie dotyczy to przestępstw 
popełnionych umyślnie. Sąd rozstrzyga o wniosku, wydając 
postanowienie. 
 
 
 
 
 
 



 

UPŁYW KADENCJI 
 
KADENCJA - okres, na który powołano członka zarządu do sprawowania przez 

niego funkcji, czyli realizacji praw i obowiązków związanych z byciem członkiem 

zarządu 

 

 

Art. 202. § 1. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu 

wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji 

członka zarządu. 

 

 

!w S.A. kadencja nie może być dłuższa niż 5 lat! 
 

 
 

 
 
 



Art. 202 § 2. W przypadku powołania członka zarządu na okres 
dłuższy niż rok, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia 
zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 
ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, 
chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 
 

KADENCJA - PRZYKŁAD 
 

członek zarządu został powołany w dniu 25 stycznia 2011 r. na 3 letnią 
kadencję 

 
kadencja upłynie? 
25 stycznia 2014 r. 

 
spółka zatwierdza sprawozdanie finansowe co roku w tym samym dniu tj. 

20 stycznia. 
 

kiedy wygaśnie mandat członka zarządu? 
mandat wygaśnie 20 stycznia 2015 r. 



 

 

 

Uchwała 

Sądu Najwyższego 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

III CZP 72/16 

 

Ostatnim pełnym rokiem obrotowym w rozumieniu art. 369 § 4 w związku z 

art. 386 § 2 k.s.h. jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie 

trwania kadencji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej. 

 
 



REPREZENTACJA 
 

ZAKRES REPREZENTACJI 
Art. 204. § 1. Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej 
reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych 
spółki. 
§ 2. Prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie można 
ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. 
   
 

SPOSÓB REPREZENTACJI 
Art. 205. § 1. 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. 
§ 2. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być 
dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta. 
 

 
 
 



REPREZENTACJA - PRZYKŁAD 
 

umowa spółki stanowi, że zarząd składa się od 1 do 3 członków 
 
umowa stanowi, że do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane 
jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka 
zarządu łącznie z prokurentem. 
 
zarząd składa się z dwóch członków 
 
członkowie zarządu są jednocześnie wspólnikami spółki 
 
z uwagi na konflikt między wspólnikami jeden z członków zarządu składa 
rezygnację 
 
kto reprezentuje spółkę? 
 
 



REPREZENTACJA MIESZANA 
 

Art.  205. §  1. 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. 
§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie wyłączają ustanowienia prokury 
jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów 
wynikających z przepisów o prokurze. 
 
dopuszcza do reprezentacji jednoosobowej przez prokurenta (gdy jest 
udzielona prokura samoistna), a nie pozwala na podstawie ustaleń w art. 
205 § 1 k.s.h. na samodzielną reprezentację przez członka zarządu 
 
 Dla prokurenta systemem kontroli jest z kolei wprowadzenie prokury 
łącznej 
 
Członek zarządu nie może być prokurentem  
 
 



REPREZENTACJA - PRZYPADEK SZCZEGÓLNY 
 
Art. 210. § 1. W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w 
sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik 
powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. 
 
§ 2. W przypadku gdy wspólnik, o którym mowa w art. 173 § 1, jest 
zarazem jedynym członkiem zarządu, przepisu § 1 nie stosuje się. 
 
Czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego 
spółką wymaga formy aktu notarialnego. 
 
O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz 
zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego. 
 
 



PROWADZENIE SPRAW 
 

Art. 208. § 1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, a umowa spółki nie stanowi 
inaczej, do wzajemnych stosunków członków zarządu stosuje się przepisy § 2-8. 
 
§ 2. Każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. 
§ 3. Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu 
sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. 
§ 4. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w § 3, choćby 
jeden z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli 
sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia 
uchwała zarządu. 
 
§ 5. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali 
prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. Uchwały zarządu zapadają 
bezwzględną większością głosów. 
 
§ 8. Umowa spółki może przewidywać, że w przypadku równości głosów 
decyduje głos prezesa zarządu, jak również przyznawać mu określone 
uprawnienia w zakresie kierowania pracami zarządu. 

 
 
 



PROWADZENIE SPRAW 
 

 
Uchwały zarządu nie muszą być sporządzane w formie pisemnej 

 
 



PROWADZENIE SPRAW 
 

§  6. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu. 
§  7. Odwołać prokurę może każdy członek zarządu. 
 
 
Art. 209. W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka 
zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia 
oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu powinien 
wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać 
zaznaczenia tego w protokole. 
 
 



ZAKAZ KONKURENCJI 
 

Art. 211. § 1. Członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami 

konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki 

cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź 

uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. 

 

Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku 

posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo 

prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. 

 

brak przepisu dotyczącego obowiązku lojalności np. art. 56 k.s.h. 

 

Art.  293. §  1. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator 

odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem 

sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi 

winy. 

§  2. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator powinien 

przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z 

zawodowego charakteru swojej działalności. 



 
ZAKAZ KONKURENCJI MA CHARAKTER WZGLĘDNIE 

OBOWIĄZUJĄCY 
 
 
§ 2. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zgody udziela organ 
uprawniony do powołania zarządu. 
 
 
•zakaz można wyłączyć w umowie (statucie) spółki 
 

•spółka może wyrazić zgodę, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, 
zgody udziela organ uprawniony do powołania zarządu. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

NADZÓR 
 



PRAWO INDYWIDUALNEJ KONTROLI 
 

 
w spółkach osobowych wspólnicy mają bezpośredni wpływ na działania 

spółki 
 

w spółkach kapitałowych wspólnicy mają tylko pośredni wpływ na 
działania spółki 

 
 

Z O.O. 
 
Art.  207. Wobec spółki członkowie zarządu podlegają ograniczeniom 
ustanowionym w niniejszym dziale, w umowie spółki oraz, jeżeli umowa spółki 
nie stanowi inaczej, w uchwałach wspólników. 

 
S.A. 

Art.  3751. Walne zgromadzenie i rada nadzorcza nie mogą wydawać zarządowi 
wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. 
 
 



SPÓŁKA JAWNA 
 

Art.  38. §  1. Nie można powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z 
wyłączeniem wspólników. 
§  2. Nieważne jest umowne ograniczenie prawa wspólnika do osobistego 
zasięgania informacji o stanie majątku i interesów spółki oraz umowne 
ograniczenie prawa do osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów spółki. 

 
SPÓŁKA Z O.O. - PRAWO INDYWIDUALNEJ KONTROLI 

 
Art. 212. § 1. Prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi. W tym celu wspólnik 
lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie 
przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub 
żądać wyjaśnień od zarządu. 
 

SPÓŁKA AKCYJNA - PRAWO DO INFORMACJI 
 
Art.  428. §  1. Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany 
do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, 
jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. 
 



PRAWO INDYWIDUALNEJ KONTROLI 
 
§ 2. Zarząd może odmówić wspólnikowi wyjaśnień oraz 
udostępnienia do wglądu ksiąg i dokumentów spółki, jeżeli istnieje 
uzasadniona obawa, że wspólnik wykorzysta je w celach sprzecznych z 
interesem spółki i przez to wyrządzi spółce znaczną szkodę. 
 
§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2, wspólnik może żądać 
rozstrzygnięcia sprawy uchwałą wspólników. Uchwała powinna być 
powzięta w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia żądania. 
 
§ 4. Wspólnik, któremu odmówiono wyjaśnień lub wglądu do 
dokumentów bądź ksiąg spółki, może złożyć wniosek do sądu 
rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia wyjaśnień lub 
udostępnienia do wglądu dokumentów bądź ksiąg spółki. 
 
Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia o uchwale lub od upływu terminu określonego w § 3, w 
przypadku niepowzięcia uchwały wspólników w tym terminie. 
 



RADA NADZORCZA/KOMISJA REWIZYJNA 
 

Art. 213. § 1. Umowa spółki może ustanowić radę nadzorczą lub komisję 
rewizyjną albo oba te organy. 
 
może więc istnieć tylko rada nadzorcza, tylko komisja rewizyjna albo oba te 
organy jednocześnie 
 
rada nadzorcza lub komisja rewizyjna musi być ustanowiona w spółkach w 
których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500.000 złotych, a wspólników jest 
więcej niż dwudziestu pięciu 
 
jeżeli ustanowiono radę nadzorczą lub komisje rewizyjną umowa spółki może 
wyłączyć albo ograniczyć indywidualną kontrolę wspólników. 
 
 



ZAKAZ ŁĄCZENIA FUNKCJI (INCOMPATIBILITAS) 
 

Art. 214. § 1. Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału 
lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub 
adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej lub 
komisji rewizyjnej. 
 
§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do innych osób, które podlegają 
bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi. 
 
§ 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do członków zarządu i 
likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej. 
 
 



 
RADA NADZORCZA - SKŁAD 

 
Art. 215. § 1. Rada nadzorcza składa się co najmniej z 3 członków 
powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. 
 
§ 2. Umowa spółki może przewidywać inny sposób powoływania lub odwoływania 
członków rady nadzorczej. 
 

KOMISJA REWIZYJNA - SKŁAD 
 
Art. 217. Komisja rewizyjna składa się co najmniej z 3 członków, 
powoływanych i odwoływanych według tych samych zasad, co członkowie rady 
nadzorczej. 

 
WYGAŚNIĘCIE MANDATU 

ŚMIERĆ 
ODWOŁANIE 
REZYGNACJA 
ART. 18 KSH 

UPŁYW KADENCJI 
 
 
 



KADENCJA 
 

Art. 218. § 1. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandaty 
członków rady nadzorczej i komisji rewizyjnej wygasają z dniem odbycia 
zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 
pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka. 
 
§ 2. W przypadku powołania członków rady nadzorczej i komisji 
rewizyjnej na okres dłuższy niż rok, ich mandaty wygasają z dniem 
odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. 
 
 
 
 



RADA NADZORCZA 
 

sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach 
jej działalności. 
 
nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących 
prowadzenia spraw spółki. 
 
obowiązki szczególne 

 
— ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich 
zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 
 

— ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo 
pokrycia straty 
 

— składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego 
sprawozdania z wyników tej oceny. 



RADA NADZORCZA 
 

•w celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać 
wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań 
i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki. 
 

•każdy członek rady nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo 
nadzoru, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 
 
 

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA RADY NADZORCZEJ 
 

Art. 220. Umowa spółki może rozszerzyć uprawnienia rady 
nadzorczej, a w szczególności stanowić, że zarząd jest obowiązany 
uzyskać zgodę rady nadzorczej przed dokonaniem oznaczonych w 
umowie spółki czynności, oraz przekazać radzie nadzorczej prawo 
zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub 
wszystkich członków zarządu. 
 
 



KOMISJA REWIZYJNA 
 

Do obowiązków komisji rewizyjnej należy: 
• ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z 
księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 

• ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo 
pokrycia straty 

• składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego 
sprawozdania z wyników tej oceny w trybie i w zakresie 
określonym dla wykonywania tych czynności przez radę 
nadzorczą. 

 
Jeżeli istnieje RN to musi zachodzić pełna dystynkcja kompetencji 

między tymi organami 
 

W spółce niemającej rady nadzorczej umowa spółki może 
rozszerzyć obowiązki komisji rewizyjnej. 

 
 
 
 



 
 
 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2000 r. 
II UKN 360/99 

 
Rozszerzenie uprawnień komisji rewizyjnej nie może dotyczyć 
uprawnienia do reprezentacji spółki przy zawieraniu umów o pracę 
z członkami zarządu. Umowa o pracę zawarta przez komisję 
rewizyjną z członkiem zarządu jest z mocy art. 58 KC nieważna. 
 
 



POSIEDZENIA 
 

Art.  222. §  1. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest 
obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali 
zaproszeni. Umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące 
kworum rady nadzorczej. 
 
ZARZĄD - uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie 
zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. Uchwały zarządu 
zapadają bezwzględną większością głosów. 
 
§  2. Z przebiegu posiedzenia rady nadzorczej sporządza się protokół. 
 
§  6. Zgromadzenie wspólników może uchwalać regulamin rady nadzorczej, 
określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. Zgromadzenie 
wspólników może upoważnić radę nadzorczą do uchwalenia jej regulaminu. 
 
§  7. Przepisy § 1-6 stosuje się odpowiednio do komisji rewizyjnej. 
 
 



 

 
WYNAGRODZENIE 

 
 
Art.  2221. §  1. Członkom rady nadzorczej może zostać przyznane 
wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa umowa spółki lub uchwała 
wspólników. 
 
§  2. Członkom rady nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z 
udziałem w pracach rady. 
 



POWOŁANIE BIEGŁEGO REWIDENTA 
ART. 223- 226 KSH 

 
brak tego uprawnienia w S.A. 

 
Sąd rejestrowy, na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących 
co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, może, po wezwaniu 
zarządu do złożenia oświadczenia, wyznaczyć podmiot uprawniony do 
badania sprawozdań finansowych w celu zbadania rachunkowości oraz 
działalności spółki. 
 
Członkowie organów spółki są zobowiązani udzielać biegłemu rewidentowi 
żądanych wyjaśnień oraz zezwolić mu na przeglądanie ksiąg i 
dokumentów spółki, badanie stanu kasy oraz dokonanie inwentaryzacji 
składników aktywów i pasywów spółki, a także udzielać mu w tym celu 
potrzebnej pomocy. 



 
 
Biegły rewident składa swoje sprawozdanie sądowi rejestrowemu, 
który przesyła jego odpis żądającemu zbadania rachunkowości oraz 
działalności spółki, zarządowi i radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej.  
 
Sprawozdanie to powinno być odczytane w całości na najbliższym 
zgromadzeniu wspólników. 
 

KOSZTY 
 

Wynagrodzenie biegłego rewidenta określa sąd rejestrowy. 
 
Koszty badania rachunkowości oraz działalności spółki ponosi żądający. 
 
Jeżeli badanie wykaże nadużycie, niekorzystne dla spółki działanie lub 
rażące naruszenie prawa bądź umowy spółki, żądający tego badania ma 
prawo żądać od spółki zwrotu kosztów przeprowadzonego badania. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW 



PODEJMOWANIE UCHWAŁ 
 
 

NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW 
Art. 227. § 1. Uchwały wspólników są podejmowane na zgromadzeniu 
wspólników. 
 

POZA ZGROMADZENIEM WSPÓLNIKÓW 
§ 2. Bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli 
wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być 
powzięte, albo na głosowanie pisemne. 
 
podejmowanie uchwał poza zgromadzeniem wspólników jest niekiedy 
niedopuszczalne, np.: 
  
Art. 199. § 2. Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników. 
 



 
 

KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW 
 

Art. 228. Uchwały wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w niniejszym 
dziale lub umowie spółki, wymaga: 
 
1)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania 
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów 
spółki z wykonania przez nich obowiązków; 

 
2)postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu 
spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; 

 
3)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 

 
4)nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, 
jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej; 

 
5)zwrot dopłat; 

 
6)zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 (umowa o zarządzanie spółką) 



OBOWIĄZEK UZYSKANIA ZGODY 
 

Art. 17. § 1. Jeżeli do dokonania czynności prawnej przez spółkę ustawa 
wymaga uchwały wspólników albo walnego zgromadzenia bądź rady nadzorczej, 
czynność prawna dokonana bez wymaganej uchwały jest nieważna. 
 
§ 2. Zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo 
po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia 
złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu 
oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej. 
 
§ 3. Czynność prawna dokonana bez zgody właściwego organu spółki, 
wymaganej wyłącznie przez umowę spółki albo statut, jest ważna, 
jednakże nie wyklucza to odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki z 
tytułu naruszenia umowy spółki albo statutu. 

 
 



ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW 
 

Art. 231. § 1. Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w 
terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 
 
§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno 
być: 
1)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki 
oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; 

 
2)powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli sprawy 
te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników; 

 
3)udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez 
nich obowiązków. 



NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE 
 

Art. 232. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje się w 
przypadkach określonych w niniejszym dziale lub umowie spółki, a także 
gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania zgromadzeń uznają to 
za wskazane. 
 
np. powołanie, odwołanie członka zarządu 
np. wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości, zaciągnięcie kredytu 
np. wyrażenie zgody na zbycie udziałów 



PRAWO ZWOŁANIA ZGROMADZENIA 
 

ZARZĄD 
Art. 235. § 1. Zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd. 
 

ORGAN NADZORU 
Rada nadzorcza, jak również komisja rewizyjna mają prawo zwołania: 
zwyczajnego zgromadzenia wspólników, jeżeli zarząd nie zwoła go w 
terminie określonym w niniejszym dziale lub w umowie spółki 
nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, jeżeli zwołanie go uznają za 
wskazane, a zarząd nie zwoła zgromadzenia wspólników w terminie 
dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez radę 
nadzorczą lub komisję rewizyjną. 
 

INNE OSOBY 
Umowa spółki może przyznać uprawnienie do zwołania także innym 
osobom. 
 
 



PRAWO ŻĄDANIA ZWOŁANIA ZW 
 

Art. 236. § 1. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 
kapitału zakładowego mogą żądać: 
a)zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników 
b)umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 
zgromadzenia wspólników. 

 
Żądanie takie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na miesiąc 
przed proponowanym terminem zgromadzenia wspólników. 
 
Umowa spółki może przyznać to uprawnienie wspólnikom 
reprezentującym mniej niż 1/10 kapitału zakładowego. 



 
 
 
Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania 
zarządowi nadzwyczajne zgromadzenie wspólników nie zostanie zwołane, 
sąd rejestrowy może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia, 
upoważnić do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników 
występujących z tym żądaniem 
 
Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. 
 
W zawiadomieniach o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia 
wspólników należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego 



ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW 
 

FORMALNE ZWOŁANIE 
 
Art. 238. § 1. Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów 
poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co 
najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. 
 
Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie 
może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na 
to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. 
 
W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia 
wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. 
 
W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy wskazać istotne elementy 
treści proponowanych zmian. 



ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW 
 

BEZ FORMALNEGO ZWOŁANIA 
 
Art. 239. § 1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć 
uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na 
zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia 
uchwały. 
 
Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników oraz wnioski o 
charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone 
w porządku obrad. 
 
Art. 240. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania 
zgromadzenia wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest 
reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego 
odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 



PODEJMOWANIE UCHWAŁ 
 
 
Art. 241. Jeżeli przepisy niniejszego działu lub umowa spółki nie stanowią 
inaczej, zgromadzenie wspólników jest ważne bez względu na liczbę 
reprezentowanych na nim udziałów. 
 
Art. 242. § 1. Na każdy udział o równej wartości nominalnej przypada jeden 
głos, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 
 
§ 2. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, na każde 10 złotych wartości 
nominalnej udziału o nierównej wysokości przypada jeden głos. 
 



 
BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ 

Art. 245. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli 
przepisy niniejszego działu lub umowa spółki nie stanowią inaczej. 
 

WIĘKSZOŚĆ 2/3 
Uchwały dotyczące zmiany umowy spółki, rozwiązania spółki lub zbycia 
przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością 
dwóch trzecich głosów.  
 

WIĘKSZOŚĆ 3/4 
Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki 
wymaga większości trzech czwartych głosów. 
 
Umowa spółki może ustanowić surowsze warunki powzięcia tych uchwał. 



 
 
 

ZAKAZ GŁOSOWANIA 
 
 

 
Wspólnik nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako 
pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących 
jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym 
udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz 
sporu między nim a spółką. 



 
 

JAWNOŚĆ I TAJNOŚĆ GŁOSOWANIA 
 

Głosowanie jest jawne. 
 
Tajne głosowanie zarządza się przy: 
•wyborach 
•nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o 
pociągnięcie ich do odpowiedzialności 
•w sprawach osobowych. 
•na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub 
reprezentowanych na zgromadzeniu wspólników. 
 
Zgromadzenie wspólników może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności 
głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez 
zgromadzenie wspólników. 



 
 
 
 
 
 
 

ZASKARŻANIE UCHWAŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW 
 



ZASKARŻANIE UCHWAŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW 
 
 

POWÓDZTWO O UCHYLENIE UCHWAŁY – 249 
wyrok deklaratoryjny 

 
jeżeli uchwała wspólników jest sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi 

obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie 
wspólnika 

 
 

POWÓDZTWO O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY – 252 
wyrok konstytutywny 

 
jeżeli uchwała wspólników jest sprzeczna z ustawą 



Art. 250. Prawo do wytoczenia powództwa przysługuje: 
 

1)zarządowi, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz poszczególnym 
ich członkom; 

 
2)wspólnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu 
zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; 

 
3)wspólnikowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w 
zgromadzeniu wspólników; 

 
4)wspólnikowi, który nie był obecny na zgromadzeniu, jedynie w 
przypadku wadliwego zwołania zgromadzenia wspólników lub też 
powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad; 

 
5)w przypadku pisemnego głosowania, wspólnikowi, którego pominięto 
przy głosowaniu lub który nie zgodził się na głosowanie pisemne albo też 
który głosował przeciwko uchwale i po otrzymaniu wiadomości o uchwale 
w terminie dwóch tygodni zgłosił sprzeciw. 



TERMINY 
 
 
 

Z O.O. 
 
Art. 251. Powództwo o uchylenie uchwały wspólników należy wnieść w 
terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później 
jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały. 
 
Art. 252. § 3. Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem 
sześciu miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, jednakże 
nie później niż z upływem trzech lat od dnia powzięcia uchwały. 



TERMINY 
 

S.A. 
 
Art.  424. §  1. Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia należy 
wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie 
później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały. 
 
§  2. W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi 
miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy 
miesiące od dnia powzięcia uchwały. 
 
Art.  425. §  2. Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem sześciu 
miesięcy od dnia, w którym uprawniony powziął wiadomość o uchwale, nie 
później jednak niż z upływem dwóch lat od dnia powzięcia uchwały. 
 
§  3. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia 
spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej 
ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały. 
 



REPREZENTACJA SPÓŁKI 

 
Art. 253. § 1. W sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia 
nieważności uchwały wspólników pozwaną spółkę reprezentuje 
zarząd, jeżeli na mocy uchwały wspólników nie został ustanowiony 
w tym celu pełnomocnik. 
 
§ 2. Jeżeli zarząd nie może działać za spółkę, a brak jest uchwały 
wspólników o ustanowieniu pełnomocnika, sąd właściwy do 
rozstrzygnięcia powództwa wyznacza kuratora spółki. 
 



SKUTKI WYROKÓW DOTYCZĄCYCH UCHWAŁ 
 
Art.  254. §  1. Prawomocny wyrok uchylający uchwałę ma moc 
obowiązującą w stosunkach między spółką a wszystkimi wspólnikami oraz 
w stosunkach między spółką a członkami organów spółki. 
 
§  2. W przypadkach gdy ważność czynności dokonanej przez spółkę jest 
zależna od uchwały zgromadzenia wspólników, uchylenie takiej uchwały 
nie ma skutku wobec osób trzecich działających w dobrej wierze. 
 
§  3. Prawomocny wyrok uchylający uchwałę zarząd zgłasza, w terminie 
siedmiu dni, sądowi rejestrowemu. 
 
 
Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do wyroku, który zapadł w wyniku 

powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały 



 
 
 
 
 
 
 
 

ZMIANA UMOWY SPÓŁKI 



 
 
 
Art.  255. §  1. Zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i 
wpisu do rejestru. 
 
§  2. Obniżenie kapitału zakładowego w trybie art. 199 § 5 wymaga 
uchwały zarządu i wpisu do rejestru. 
 
§  3. Uchwały, o których mowa w § 1 i 2, powinny być umieszczone w 
protokole sporządzonym przez notariusza. 
 
Art.  256. §  1. Zmianę umowy spółki zarząd zgłasza do sądu 
rejestrowego. 



PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 
 
 
 
 

PRZEZ UTWORZENIE NOWYCH UDZIAŁÓW 
PRZEZ ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI UDZIAŁÓW 

 
OBEJMOWANE PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH WSPÓLNIKÓW 

OBEJMOWANE PRZEZ NOWYCH WSPÓLNIKÓW 
 

PRZEZ ZMIANĘ UMOWY SPÓŁKI 
BEZ ZMIANY UMOWY SPÓŁKI 

 
FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WSPÓLNIKÓW 

FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW SPÓŁKI 
 



PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 
 

Art. 257. § 1. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje nie na mocy 
dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną 
wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia, może ono 
nastąpić jedynie przez zmianę umowy spółki. 

 
 

PRZEZ ZMIANĘ UMOWY SPÓŁKI 
wówczas konieczne jest zachowanie warunków formalnych dotyczących zmiany 
umowy np.: 
•protokół notarialny 
•większość 2/3 głosów 
 
 

BEZ ZMIANY UMOWY SPÓŁKI 
wówczas nie jest konieczne zachowanie warunków dotyczących zmiany 
•brak protokołu notarialnego 
•zwykła większość głosów 
 
 
 

 
 
 



 
 

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 
BEZ ZMIANY UMOWY SPÓŁKI 

 
musi być przewidziane w umowie spółki 
 
umowa musi określać maksymalną wysokość i termin do którego może to 
nastąpić 
 
nie może przybrać formy podwyższenia papierowego  
 
udziały w podwyższonym kapitale mogą obejmować dotychczasowi lub nowi 
wspólnicy 
 
oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu nowych udziałów 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (a nie formy aktu 
notarialnego) 
 
jeżeli oferuje się udziały nowemu wspólnikowi to wówczas akt notarialny 
 
 
 

 
 
 



SPOSOBY PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADWOEGO 
 
 
 

FINANSOWANE PRZEZ WSPÓLNIKÓW 
połączone z wniesieniem wkładów przez wspólników 

 
 

FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH SPÓŁKI 
„GRATISOWE”, „PAPIEROWE”, „KAPITALIZACJA REZERW” 

bez wnoszenia wkładów przez wspólników, udziały „opłaca” spółka 
 

•tylko przez zmianę umowy spółki 
•z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku 

•mogą być objęte tylko przez dotychczasowych wspólników 
•nie wymagają objęcia 

•nie powoduje dopływu nowych środków do spółki 
 

 
 
 
 



PRAWO PIERWSZEŃSTWA 
 

Art. 258. § 1. Jeżeli umowa spółki lub uchwała o podwyższeniu kapitału nie 
stanowi inaczej, dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do 
objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do 
swoich dotychczasowych udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w 
terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania. Wezwania te zarząd 
przesyła wspólnikom jednocześnie. 
 
§ 2. Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowego udziału bądź 
udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów 
wymaga formy aktu notarialnego. 
 
•prawa pierwszeństwa nie można wyłączyć w przypadku podwyższenia 
papierowego 
 

•jeżeli w wyniku uchwały o wyłączeniu prawa pierwszeństwa miałoby dojść do 
uszczuplenia prawa udziałowego wspólnika, jakim jest prawo pierwszeństwa, to 
musi się on na to zgodzić (na przykład gdyby dokonywano zmiany proporcji na 
mniej korzystną) - art. 246 § 3 k.s.h. 
 
 
 



OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 
 

Art. 263. § 1. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna 
określać wysokość, o jaką kapitał zakładowy ma być obniżony, oraz 
sposób obniżenia. 
 
wymaga uchwały wspólników (zmiany umowy) i wpisu do rejestru 
 
wyjątek - umorzenie automatyczne – uchwała zarządu 
 
obniżenie kapitału zakładowego polega na zmianie wartości kapitału 
zakładowego na niższą niż dotychczasowa z jednoczesną wypłatą wartości 
za obniżony kapitał 
 
wypłata nie musi wystąpić, gdy ma miejsce: 

 
- umorzenie bez wynagrodzenia 

 
- przepisanie kapitału zakładowego na kapitały (fundusze) 

zapasowe lub rezerwowe 



SPOSOBY 
 
 

zmniejszenie wartości nominalnej udziałów 
 
musi być proporcjonalne 

 
 

umorzenie udziałów 
 

do obniżenia kapitału zakładowego nie dochodzi jednak w spółce z o.o., 
jeżeli umorzenie: 
•jest finansowane z czystego zysku, 
•następuje nieodpłatnie (umorzenie dobrowolne) 

 
 

zmniejszenie wartości nominalnej udziałów i umorzenie udziałów 
 



 
 

POSTĘPOWANIE KONWOKACYJNE 
 
 
O uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego zarząd niezwłocznie 
ogłasza, wzywając wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwu w 
terminie 3 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na 
obniżenie. 
 
Wierzyciele, którzy w tym terminie zgłosili sprzeciw, powinni być przez 
spółkę zaspokojeni lub zabezpieczeni. 
 
Wierzycieli, którzy sprzeciwu nie zgłosili, uważa się za zgadzających się 
na obniżenie kapitału zakładowego. 



 
WYŁĄCZENIE POSTĘPOWANIA KONWOKACYJNEGO 

 
Nie wzywa się wierzycieli, jeżeli pomimo obniżenia kapitału zakładowego 
nie zwraca się wspólnikom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy, a 
jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego następuje jego 
podwyższenie co najmniej do pierwotnej wysokości. 
 

OBNIŻENIE Z JEDNOCZESNYM PODWYŻSZENIEM  
 

•jeżeli spółka wykazuje stratę, której nie ma z czego pokryć 
 

•jeżeli następuje zmiana składu osobowego „zamiana wspólników” 
 

•z tytułu obniżenia wspólnicy nie otrzymują zwrotu wkładów, które 
wnieśli – następuje więc umorzenie bez wynagrodzenia 
 

•w związku z podwyższeniem wspólnicy wnoszą wkłady na pokrycie 
obejmowanych przez siebie udziałów 



100.000 zł kapitału zakładowego, 50.000 zł straty 
brak środków na wyrównanie straty 
brak możliwości wypłaty dywidendy 
 
 
obniżenie kapitału ze 100.000 zł do 50.000 zł 
nie wypłaca się jednak wpłaconych środków wspólnikom 
 
 
 
kapitał zakładowy 50.000 zł 
strata 50.000 zł 
 
 
podwyższenie kapitału zakładowego z 50.000 zł do 100.000 zł 
wniesienie wkładów przez wspólników w wysokości 50.000 zł 
 
 
kapitał zakładowy 100.000 zł – brak straty 
możliwość wypłaty dywidendy w razie zysku 

1 

3 

5 

2 

4 



100.000 zł kapitału zakładowego, 50.000 zł straty 
brak środków na wyrównanie straty 
brak możliwości wypłaty dywidendy 
 
 
podwyższenie kapitału zakładowego z 100.000 zł do 150.000 zł 
wniesienie wkładów przez wspólników w wysokości 50.000 zł 
 
 
 
kapitał zakładowy 150.000 zł – strata 50.000 zł 
brak możliwości wypłaty dywidendy 
samo podwyższenie nie powoduje usunięcia straty 

1 

3 

2 



 
 
 
 
 
 
 
 

WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA 
ART. 266-269 KSH 



- element osobowy - nie występuje w tej formie w spółce akcyjnej 
 

z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec 
jego wyłączenie ze spółki 

 
• na żądanie wszystkich pozostałych wspólników 
• jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż 

50% kapitału zakładowego 
• jeżeli umowa spółki przyznaje prawo wystąpienia z powództwem 

mniejszej liczbie wspólników, o ile ich udziały stanowią więcej niż 
50% kapitału zakładowego (w tym przypadku powinni być pozwani 
wszyscy pozostali wspólnicy) 

 
Udziały wspólnika wyłączonego muszą być przejęte przez wspólników lub 

osoby trzecie. 
 
Cenę przejęcia ustala sąd na podstawie rzeczywistej wartości w dniu 

doręczenia pozwu. 
 



• Sąd, orzekając o wyłączeniu, wyznacza termin, w ciągu którego 
wyłączonemu wspólnikowi ma być zapłacona cena przejęcia wraz z 
odsetkami, licząc od dnia doręczenia pozwu. 
 

• Jeżeli w ciągu tego czasu kwota nie została zapłacona albo złożona do 
depozytu sądowego, orzeczenie o wyłączeniu staje się bezskuteczne. 
 

• W przypadku gdy orzeczenie o wyłączeniu stało się bezskuteczne z 
przyczyn określonych w § 1, wspólnik bezskutecznie wyłączony ma 
prawo żądać od pozywających naprawienia szkody. 
 

• W celu zabezpieczenia powództwa sąd może, z ważnych powodów, 
zawiesić wspólnika w wykonywaniu jego praw udziałowych w spółce 
(np. prawo głosu) 
 

• Wspólnika prawomocnie wyłączonego, za którego przejęte udziały 
zapłacono w terminie, uważa się za wyłączonego ze spółki już od dnia 
doręczenia mu pozwu; nie wpływa to jednak na ważność czynności, w 
których brał on udział w spółce po dniu doręczenia mu pozwu. 



LIKWIDACJA SPÓŁKI 
 

Art. 270. Rozwiązanie spółki powodują: 
1)przyczyny przewidziane w umowie spółki; 
2)uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki 
za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza; 
3)ogłoszenie upadłości spółki; 
4)inne przyczyny przewidziane prawem. 

 
Art. 271. Sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki: 
1)na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki 
stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane 
stosunkami spółki; 
2)na żądanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu państwowego, jeżeli 
działalność spółki naruszająca prawo zagraża interesowi publicznemu. 

 
Art. 272. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą 
wykreślenia spółki z rejestru. 

 
 

 
 



 
 
 

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA 
SPÓŁKI 

ART. 270-290 KSH 
 

 
 



PRZYCZYNY ROZWIĄZANIA SPÓŁKI 
 

1)przyczyny przewidziane w umowie spółki; 

 

2)uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby 

spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza; 

 

3)w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu 

wzorca umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona 

przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP; 

 

4)ogłoszenie upadłości spółki; 

 

5)inne przyczyny przewidziane prawem. 



PRZYCZYNY ROZWIĄZANIA SPÓŁKI PRZEZ SĄD 
 

Poza przypadkami, o których mowa w art. 21, sąd może wyrokiem orzec 

rozwiązanie spółki: 

 

1)na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli: 

- osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo 

- jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki; 

 

2)na żądanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu państwowego, jeżeli 

działalność spółki naruszająca prawo zagraża interesowi publicznemu. 
 

 

 



 
 

ZAPOBIEGNIĘCIE ROZWIĄZANIU SPÓŁKI 
 
 
Do dnia złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru 
jednomyślna uchwała wszystkich wspólników o dalszym istnieniu 
spółki może zapobiec jej rozwiązaniu, chyba że z żądaniem 
rozwiązania wystąpił niebędący wspólnikiem członek organu spółki 
lub organ, o którym mowa w art. 271 pkt 2, albo w przypadkach 
określonych w art. 21. 
 



OTWARCIE LIKWIDACJI 
 
Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z 
chwilą wykreślenia spółki z rejestru. 
 
Otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się 
orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez 
wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej 
przyczyny jej rozwiązania. 
 
 



CHARAKTER SPÓŁKI W LIKWIDACJI 
 
Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia "w 
likwidacji". 
 
W czasie prowadzenia likwidacji spółka zachowuje osobowość prawną 
 
Do spółki w okresie likwidacji stosuje się przepisy dotyczące organów 
spółki, praw i obowiązków wspólników, jeżeli przepisy niniejszego działu 
nie stanowią inaczej lub z celu likwidacji nie wynika co innego. 
 
W okresie likwidacji nie można, nawet częściowo, wypłacać wspólnikom 
zysków ani dokonywać podziału majątku spółki przed spłaceniem 
wszystkich zobowiązań. 
 
W okresie likwidacji dopłaty mogą być uchwalane tylko za zgodą 
wszystkich wspólników. 
 



LIKWIDATORZY 
 

Art. 276. § 1. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa 
spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. 
 
Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, likwidatorzy mogą być odwołani 
na mocy uchwały wspólników. Likwidatorów ustanowionych przez sąd 
tylko sąd może odwołać. 
 
W przypadku gdy o rozwiązaniu spółki orzeka sąd, może on jednocześnie 
ustanowić likwidatorów. 
 
Na wniosek osób mających interes prawny sąd może, z ważnych 
powodów, odwołać likwidatorów i ustanowić innych. 
 
Sąd, który ustanowił likwidatorów, określa wysokość ich wynagrodzenia. 



LIKWIDACJA SPÓŁKI 
 

Art. 277. § 1. Do sądu rejestrowego należy zgłosić: otwarcie likwidacji, 
nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy, sposób reprezentowania 
spółki przez likwidatorów i wszelkie w tym zakresie zmiany, nawet gdyby 
nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki. Każdy 
likwidator ma prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia. 
 
Wpis likwidatorów ustanowionych przez sąd i wykreślenie likwidatorów 
przez sąd odwołanych następuje z urzędu. 
 
Art. 279. Likwidatorzy powinni ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu 
likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w 
terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia. 



LIKWIDACJA SPÓŁKI 
 

Art. 281. § 1. Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji. Bilans 
ten likwidatorzy składają zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia.\ 
 
Likwidatorzy powinni po upływie każdego roku obrotowego składać 
zgromadzeniu wspólników sprawozdanie ze swej działalności oraz 
sprawozdanie finansowe. 
 
Do bilansu likwidacyjnego należy przyjąć wszystkie składniki aktywów 
według ich wartości zbywczej. 



CZYNNOŚCI LIKWIDACYJNE 
 

Art. 282. § 1. Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, 
ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki 
(czynności likwidacyjne). Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, 
gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. Nieruchomości mogą 
być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki - jedynie na 
mocy uchwały wspólników i po cenie nie niższej od uchwalonej przez 
wspólników. 
 
§  2. W stosunku wewnętrznym likwidatorzy są obowiązani stosować się 
do uchwał wspólników. Likwidatorzy, ustanowieni przez sąd, są 
obowiązani stosować się do jednomyślnych uchwał, powziętych przez 
wspólników oraz przez osoby, które spowodowały ich ustanowienie 
zgodnie z art. 276 § 4. 

 
 



CZYNNOŚCI LIKWIDACYJNE 
 

W granicach swoich kompetencji likwidacyjnych likwidatorzy mają prawo 
prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki. 
 
Ograniczenia kompetencji likwidatorów nie mają skutku prawnego wobec 
osób trzecich. 
 
Wobec osób trzecich działających w dobrej wierze czynności podjęte 
przez likwidatorów uważa się za czynności likwidacyjne. 
 
 



PODZIAŁ MAJĄTKU 
 

Podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub 
zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu 
miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. 
 
Pozostały majątek dzieli się między wspólników w stosunku do ich 
udziałów. 
 
Umowa spółki może określać inne zasady podziału majątku. 
 
Po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników sprawozdania 
finansowego na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku 
pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli 
(sprawozdanie likwidacyjne) i po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy 
powinni ogłosić w siedzibie spółki to sprawozdanie i złożyć je sądowi 
rejestrowemu, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie 
spółki z rejestru. 
 



ZABEZPIECZENIE WIERZYCIELI 
 

Sumy potrzebne do zaspokojenia lub zabezpieczenia znanych spółce 
wierzycieli, którzy się nie zgłosili lub których wierzytelności nie są 
wymagalne albo są sporne, należy złożyć do depozytu sądowego. 
 
Wierzyciele spółki, którzy nie zgłosili swoich roszczeń we właściwym 
terminie ani nie byli spółce znani, mogą żądać zaspokojenia swoich 
należności z majątku spółki jeszcze niepodzielonego. 
 
Wspólnicy, którzy po upływie terminu (6 miesięcy od ogłoszenia i 
wezwania wierzycieli) otrzymali w dobrej wierze przypadającą na nich 
część majątku spółki, nie są obowiązani do jej zwrotu w celu pokrycia 
należności wierzycieli. 

 
 



ZABEZPIECZENIE WIERZYCIELI 
 

Po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników sprawozdania 
finansowego na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku 
pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli 
(sprawozdanie likwidacyjne) i po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy 
powinni ogłosić w siedzibie spółki to sprawozdanie i złożyć je sądowi 
rejestrowemu, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie spółki 
z rejestru. 
 
Jeżeli zgromadzenie wspólników zwołane w celu zatwierdzenia 
sprawozdania likwidacyjnego nie odbyło się z powodu braku kworum, 
likwidatorzy powinni wykonać czynności, o których mowa w § 1, bez 
zatwierdzenia sprawozdania przez zgromadzenie wspólników. 



KSIĘGI I DOKUMENTY ZLIKWIDOWANEJ SPÓŁKI 
 

Księgi i dokumenty rozwiązanej spółki powinny być oddane na 
przechowanie osobie wskazanej w umowie spółki lub w uchwale 
wspólników. W braku takiego wskazania, przechowawcę wyznacza sąd 
rejestrowy. 
 
Z upoważnienia sądu rejestrowego wspólnicy i osoby mające w tym 
interes prawny mogą przeglądać księgi i dokumenty. 
 
O rozwiązaniu spółki likwidator albo syndyk zawiadamia właściwy urząd 
skarbowy, przekazując odpis sprawozdania likwidacyjnego. 



KSIĘGI I DOKUMENTY ZLIKWIDOWANEJ SPÓŁKI 
 

W przypadku upadłości spółki jej rozwiązanie następuje po zakończeniu 
postępowania upadłościowego, z chwilą wykreślenia z rejestru. Wniosek o 
wykreślenie z rejestru składa syndyk. 
 
Spółka nie ulega rozwiązaniu, w przypadku gdy postępowanie 
upadłościowe zostało zakończone w wyniku zaspokojenia wszystkich 
wierzycieli w całości lub zatwierdzenia układu albo gdy postępowanie 
upadłościowe zostało uchylone lub umorzone. 



 
 
 
 
 
 
 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
CYWILNOPRAWNA 

 
 



ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ORGANÓW 
 

Art.  291. Jeżeli członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo 
podali fałszywe dane w oświadczeniu, o którym mowa w art. 167 § 1 pkt 
2 lub art. 262 § 2 pkt 3, odpowiadają wobec wierzycieli spółki solidarnie 
ze spółką przez trzy lata od dnia zarejestrowania spółki lub 
zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego. 
 
Art.  292. Kto, biorąc udział w tworzeniu spółki, wbrew przepisom prawa 
z winy swojej wyrządził spółce szkodę, obowiązany jest do jej 
naprawienia. 
 
Art.  293. §  1. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej 
oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem 
lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy 
spółki, chyba że nie ponosi winy. 
§  2. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator 
powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności 
wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. 

 
 



PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 
 
 
 
Art. 297. Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem 
trzech lat od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie 
obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże w każdym przypadku 
roszczenie przedawnia się z upływem dziesięciu lat od dnia, w którym 
nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę 

 
Powództwo o odszkodowanie przeciwko członkom organów spółki oraz 
likwidatorom wytacza się według miejsca siedziby spółki. 
 



ACTIO PRO SOCIO – ART. 295 KSH 
 

-element osobowy w spółce z o.o. i S.A. 
 
Jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w 
terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy wspólnik 
może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce. 
 
Na żądanie pozwanego, zgłoszone przy pierwszej czynności procesowej, sąd 
może nakazać złożenie kaucji na zabezpieczenie pokrycia szkody grożącej 
pozwanemu. Wysokość i rodzaj kaucji sąd określa według swojego uznania. W 
przypadku niezłożenia kaucji w wyznaczonym przez sąd terminie pozew zostaje 
odrzucony. 
 
Na kaucji służy pozwanemu pierwszeństwo przed wszystkimi wierzycielami 
powoda. 
 
Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej 
wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę 
wyrządzoną pozwanemu. 
 
W przypadku wytoczenia powództwa przez wspólnika na podstawie art. 295 oraz 
w razie upadłości spółki, osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą 
powoływać się na uchwałę wspólników udzielającą im absolutorium ani na 
dokonane przez spółkę zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie. 



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA – ART. 299 KSH 
 

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie 
zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. 
 
Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że 
•we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub 
wszczęto postępowanie układowe albo 
•niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie 
postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy albo 
•pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia 
postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody. 
 
Do likwidatorów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z wyjątkiem 
likwidatorów ustanowionych przez sąd, przepis art. 299 stosuje się 
odpowiednio. 


