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ŁĄCZENIE SPÓŁEK
osobowe i kapitałowe 

PODZIAŁ SPÓŁEK
kapitałowe

PRZEKSZTAŁCANIE
osobowe, kapitałowe, osoba fizyczna



TRANSAKCJE M&A (MERGERS & ACQUISITIONS)

Fuzja – (merger) ekwiwalentem za przejęty majątek nie są pieniądze czy inne składniki majątkowe,
lecz udziały lub akcje przydzielone wspólnikom spółek przestających istnieć

Przejęcie - (acquisition, takeover, buyout) - przejęcie polega na nabyciu lub objęciu udziałów lub
akcji w spółce, co prowadzi ale prawnego uzależnienia, a nie powoduje w konsekwencji utraty bytu
prawnego (wrogie lub neutralne)

Określenie fuzji czy przejęcia zależy od sposobu nabycia akcji a nie od tego jakim określeniem
posługują się spółki gdyż często przejęcie kojarzy się negatywnie z przejęciem wrogim



ŁĄCZENIE SIĘ SPÓŁEK



ŁĄCZENIE SIĘ SPÓŁEK

Istotą łączenia spółek jest to, że co najmniej jedna z łączących się spółek przestaje istnieć

Nie ma przeszkód, aby przejętych było kilka spółek

SPOSOBY ŁĄCZENIA

przez przejęcie – (łączenie per incorporationem, inkorporacja) – przeniesienie całego
majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) w zamian za udziały (akcje),
które spółka przejmująca przyznaje wspólnikom spółki przejmowanej

przez zawiązanie nowej spółki – (łączenie per unionem, fuzja) – zawiązanie spółki
kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich spółek łączących się w zamian za
udziały (akcje) nowej spółki

pojęcia inkorporacji i fuzji nie są rozumiane jednolicie, niekiedy oba przypadki łączenia 
określa się fuzją



WARUNKI ŁĄCZENIA SIĘ SPÓŁEK

Łączyć mogą się spółki kapitałowe ze spółkami osobowymi z zastrzeżeniem, że:

• spółka osobowa nie może być spółką przejmującą albo nowo zawiązaną

• spółki osobowe mogą łączyć się z osobowymi tylko przez zawiązanie spółki kapitałowej

• nie może łączyć się spółka w likwidacji jeżeli rozpoczęto podział majątku

• nie może łączyć się spółka w upadłości

ograniczenia w łączeniu się spółek osobowych wynikają z trudnościami w przejściu ze
struktury opartej na kapitale zakładowym podzielonym na udziały na strukturę bezudziałową
jaka występuje w spółkach osobowych (w innych państwach jest to jednak dopuszczalne)



SPOSOBY PRZYZNANIA UDZIAŁÓW ALBO AKCJI

Łączenie się odbywa się za udziały (akcje), które otrzymują wspólnicy spółek ulegających
przejęciu, i tych, które łącząc się w drodze fuzji "znikną" jako podmioty prawa.

Wspólnicy mogą otrzymać udziały (akcje):
a) ustanowione w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego
b) własne nabyte zgodnie z art. 200, art. 30047 i art. 362 oraz objęte w przypadkach, o

których mowa w art. 30048 art. 366.
c) spółka przejmująca może przyznać wspólnikom spółki przejmowanej udziały albo akcje

własne, które nabyła w wyniku połączenia z tą spółką („połączenie odwrotne”)

W celu przyznania udziałów albo akcji wspólnikom spółki przejmowanej spółka przejmująca
może nabyć udziały albo akcje własne, których łączna wartość nominalna, wraz z
udziałami albo akcjami nabytymi uprzednio przez tę spółkę, spółki lub spółdzielnie od niej
zależne lub osoby działające na jej rachunek, nie przekracza 10% kapitału zakładowego.";



DOPŁATY

dopłaty dla wspólników – obok udziałów wspólnicy mogą otrzymać dopłaty w gotówce
do 10% wartości bilansowej udziałów (akcji) spółki przejmującej albo 10% wartości
nominalnej udziałów (akcji) spółki nowo zawiązanej

dopłaty dla spółki – uzależnienie przyznania udziałów (akcji) wspólnikom od wniesienia
dopłat w gotówce do 10% wartości bilansowej udziałów (akcji) spółki przejmującej albo
10% wartości nominalnej udziałów (akcji) spółki nowo zawiązanej

• Wartość bilansową udziałów (akcji) określa się na podstawie oświadczenia stanowiącego
załącznik do planu połączenia

• Dopłaty są dokonywane z zysku lub kapitału zapasowego spółki przejmującej lub nowo
zawiązanej (np. agio)

• W spółce nowo tworzonej nie ma jeszcze wartości bilansowej dlatego odnosimy się do
wartości nominalnej



KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

rozwiązanie spółek przejmowanych lub łączących się przez zawiązanie nowej następuje bez 
przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z rejestru

dzień połączenia = dzień z którym następuje połączenie (wpis dodatni)

• dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby spółki przejmującej
albo spółki nowo zawiązanej

• skutkiem dnia połączenia jest wykreślenie z urzędu spółki przejmowanej albo spółek
łączących się przez zawiązanie nowej spółki

wykreślenie z rejestru (wpis ujemny)

• wykreślenie z rejestru spółki przejmowanej nie może nastąpić przed dniem
zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i przed dniem
wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby spółki przejmowanej

• wykreślenie spółek przejmowanych nie może nastąpić przed dniem wpisania do rejestru
spółki nowo powstałej



SUKCESJA UNIWERSALNA Z DNIEM POŁĄCZENIA

w zakresie majątku
z dniem połączenia spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje we
wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej lub spółki łączących się

w szczególności koncesje, licencje, zezwolenia, ulgi, chyba że ustawa lub decyzja stanowi
inaczej

w zakresie wspólników
z dniem połączenia wspólnicy spółek przejmowanych lub spółek łączących się stają się
wspólnikami spółki przejmującej bądź nowo zawiązanej



SUKCESJA UNIWERSALNA Z DNIEM POŁĄCZENIA

ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Art. 13. 1. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji nie
można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z nich wynikających na osobę
trzecią.

2. Organ, który udzielił zezwolenia przenosi, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnienia
w razie:
1) śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego lub licencję i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby
fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej,
2) połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z przepisami k.s.h. przedsiębiorcy
posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję
- pod warunkiem spełnienia przez przedsiębiorcę przejmującego uprawnienia wynikające z
zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wymagań

3. Postępowanie, o którym mowa w ust. 2, wszczyna się na wniosek przedsiębiorcy
przejmującego uprawnienia.



SUKCESJA UNIWERSALNA Z DNIEM POŁĄCZENIA

w jaki sposób dokonać wpisu w kw właściciela nieruchomości?

wpis spółki przejmującej do księgi wieczystej może nastąpić na podstawie danych z rejestru 
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym potwierdzonych odpisem

(wyrok SN z dnia 16 marca 2005 r., IV CK 495/04, Biul. SN 2005, nr 6, s. 12).

Czy konieczna jest zgoda wierzycieli?

nie jest konieczna zgoda wierzycieli łączących się spółek ani spółek przejmowanych
(art. 519 k.c.) na przejęcie długu



OCHRONA WIERZYCIELI

a) wymóg zarządzania przez spółkę przejmującą albo nowo zawiązaną oddzielnie 
majątkami każdej z połączonych spółek

b) możliwość zgłoszenia wierzytelności przez wierzycieli
c) odpowiedzialność organów spółki sukcesorki za prowadzenie odrębnego zarządu.

• oddzielny zarząd majątkiem spółek przejmowanych lub łączących się do dnia
zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem
połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu
zażądali na piśmie zapłaty (np. prowadzenie odrębnych rachunków bankowych

• jeżeli wierzyciele w terminie 6 miesięcy od ogłoszenia o połączeniu zgłosili i
uprawdopodobnili, że ich roszczenia są zagrożone przez połączenie mogą żądać
zaspokojenia roszczeń przez sąd jeżeli zabezpieczenia takiego nie udzieliła spółka
przejmująca lub nowo zawiązana

• wierzycielom spółek służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku pierwotnej dłużniczki
przed wierzycielami pozostałych łączących się spółek



ETAPY PROCEDURY POŁĄCZENIA

1) menedżerski (czynności przygotowawcze)

- sporządzenie planu połączenia (art. 489-499 k.s.h.)

- zgłoszenie planu do rejestru i ogłoszenie planu połączenia (art. 500 k.s.h.),

- przygotowanie sprawozdania uzasadniającego połączenie (art. 501 k.s.h.)

- poddanie planu weryfikacji biegłych (art. 502-503 k.s.h.),

- przedstawienie dokumentów połączeniowych i zawiadomienie wspólników (art. 504-
505 k.s.h.).

2) właścicielski (uchwały wspólników)

3) sądowy (rejestracja połączenia)



ŁĄCZENIE SIĘ SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH



I. PISEMNE UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

- plan połączenia jest wynikiem uzgodnień prowadzonych między łączącymi się spółkami

- treść planu połączenia wspólnicy poznają formalnie dopiero po ogłoszeniu go lub przy
realizacji prawa przeglądania dokumentów lecz w praktyce zarządy najpierw konsultują
się ze wspólnikami co do możliwości połączenia

- wspólnicy mogą podjąć tzw. uchwałę kierunkową upoważniającą zarząd do
przeprowadzenia połączenia

- plan przekształcenia sensu stricto

- plan przekształcenia sensu largo – plan z załącznikami



TREŚĆ PLANU POŁĄCZENIA

1) typ, firma, siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób połączenia

2) stosunek wymiany udziałów (akcji) i wysokość ewentualnych dopłat
- określa „cenę” połączenia i ustala relacje właścicielskie w połączonej spółce
- określany jest w liczbach całkowitych gdyż udziały (akcje) nie mogą być

przyznawanie ułamkowych części udziałów (akcji) dlatego niekiedy niezbędne są
dopłaty

3) zasady przyznawania udziałów (akcji) w spółce przejmującej albo nowo zawiązanej
- np. łączna ilość akcji przypadających akcjonariuszowi
- numery akcji, które przypadają danemu akcjonariuszowi

4) dzień dywidendy

5) prawa przyznane wspólnikom i osobom szczególnie uprawnionym (art. 511)
- np. prawo wyrażania zgody na powołanie zarządu

6) szczególne korzyści dla członków organów lub innych osób uczestniczących w
połączeniu

- np. wynagrodzenie zarządu lub obsługi prawnej czy księgowej
- dane te są jawne gdyż publikuje się je w MSiG
- celem przyznania szczególnych korzyści może być chęć zrekompensowania

dotychczasowym członkom organów, tego, że tracą swoje mandaty



ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA
1) projekty uchwał o połączeniu

2) projekt zmian w umowie (statucie) spółki przejmującej lub projekt umowy (statutu)
spółki nowo zawiązanej

- nie podejmuje się odrębnej uchwały o podwyższeniu kapitału czy utworzeniu
spółki

- ewentualne zmiany w zakresie liczby członków zarządu, przedmiotu działalności

3) ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej albo spółek łączących się na
określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu
połączenia

- w praktyce wycenia się spółkę a nie jej majątek bo to są dwie różne wartości
- w przepisie wskazano majątek spółki przejmowanej albo łączących się ale w

praktyce wycenia się też spółkę przejmującą żeby ustalić parytet wymiany
udziałów

- przepis nie wskazuje w jaki sposób ustala się wartość majątku czy ma to być
wartość rynkowa czy bilansowa

4) oświadczenie o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia na
określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu
połączenia na zasadach jak ostatni bilans roczny (ma wpływ na wysokość dopłat)



II. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

A. zgłoszenie planu połączenia do sądu rejestrowego
- plan połączenia zgłasza każda ze spółek uczestniczących w połączeniu do sądu

właściwego dla swojej siedziby.
- plan połączenia wraz z załącznikami składany jest do akt rejestrowych

B. ogłoszenie planu połączenia w MSiG
- wniosek o ogłoszenie planu połączenia może złożyć każda ze spółek jak i wszystkie

spółki łącznie chyba, że udostępnią plan publicznie na swojej stronie internetowej

- planu połączenia powinien być ogłoszony nie później niż na miesiąc przed datą ZW
(WZ) na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu a jeżeli wniosek składają spółki
łącznie to nie później niż na miesiąc przed datą ZW (WZ) na którym ma być podjęta
pierwsza uchwała o połączeniu

- nie ogłasza się załączników do planu połączenia

C. złożenie wniosku o wyznaczenie biegłego
- wspólny wniosek spółek do sądu właściwego dla spółki przejmującej lub nowo

zawiązanej



III. BADANIE PLANU POŁĄCZENIA PRZEZ BIEGŁEGO

- biegły bada plan połączenia wraz z załącznikami w terminie wyznaczonym przez
sąd nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wyznaczenia

- stwierdzenie czy stosunek wymiany udziałów (akcji) został ustalony należycie;

- wskazanie metody albo metod użytych dla określenia proponowanego w planie
połączenia stosunku wymiany udziałów (akcji) wraz z oceną zasadności ich
zastosowania;

- wskazanie szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów (akcji) łączących
się spółek

- negatywna opinia biegłego nie stanowi podstawy do oddalenia wniosku o wpis a jest
jedynie informacją dla wspólników (akcjonariuszy)



UPROSZCZENIA PROCEDURY POŁĄCZENIA

jeżeli wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrazili zgodę to nie ma konieczności

- sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, lub
- udzielenia informacji przez zarządy o istotnych zmianach aktywów i pasywów, lub
- badania i opinii biegłego co do planu połączenia

jeżeli wspólnicy odstępują od badania planu połączenia przez biegłego a spółka przejmująca 
albo spółka nowo zawiązana jest spółką akcyjną to stosuje się odpowiednio przepisy art. 

311-3121



IV. PISEMNE SPRAWOZDANIE UZASADNIAJĄCE POŁĄCZENIE (art.  501)

Art. 501 § 1. Zarząd każdej z łączących się spółek sporządza pisemne sprawozdanie

- wskazanie podstaw prawnych
- uzasadnienie ekonomiczne połączenia
- uzasadnienie stosunku wymiany udziałów (akcji)
- wskazanie szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów (akcji)

Art. 501 § 2. Zarząd każdej z łączących się spółek jest obowiązany informować zarządy
pozostałych spółek tak, aby mogły one poinformować zgromadzenia wspólników albo walne
zgromadzenia, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które
nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o
połączeniu.

Art. 505 § 4. Bezpośrednio przed powzięciem uchwały o połączeniu spółek, wspólnikom
należy ustnie przedstawić istotne elementy treści planu połączenia, sprawozdania zarządu i
opinii biegłego oraz wszelkie istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły
między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.



V. DWUKROTNE ZAWIADOMIENIE WSPÓLNIKÓW
O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

- zarządy spółek dwukrotnie zawiadamiają wspólników o zamiarze połączenia

- pierwsze – nie później niż na miesiąc przed podjęciem uchwały o połączeniu
- drugie – nie krócej niż 2 tygodnie od pierwszego

- zawiadomienie odbywa się tak jak zwołanie ZW (WZ)

- czas na przygotowanie się wspólników do podjęcia uchwały

- w zawiadomieniu wskazuje się:
- numer MSiG w którym ogłoszono plan połączenia
- miejsce i termin na zapoznanie z dokumentami dotyczącymi połączenia
- termin nie może być krótszy niż miesiąc przed dniem powzięcia uchwały o 

połączeniu



VI. PRZEGLĄDANIE DOKUMENTÓW PRZEZ WSPÓLNIKÓW

wspólnicy mają prawo przeglądać dokumenty dotyczące połączenia: 

1) plan połączenia;

2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek
za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta

3) załączniki do planu połączenia

4) pisemne sprawozdania zarządów łączących się spółek uzasadniające połączenie

5) opinię biegłego w sprawie planu połączenia

spółka nie musi udostępniać dokumentów w siedzibie spółki jeżeli udostępni je 
na swojej stronie internetowej



VII. PODJĘCIE UCHWAŁ O POŁĄCZENIU

- ZW (WZ) każdej ze spółek uczestniczących w połączeniu musi podjąć uchwałę o
połączeniu

- uchwała o połączeniu powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez
notariusza i zawierać:

− zgodę na plan połączenia
− zgodę na proponowane zmiany lub treść umowy (statutu) spółki przejmującej

albo nowo zawiązanej

- uchwałę podejmuje się większością ¾ głosów przy reprezentowaniu co najmniej
50% kapitału zakładowego (2/3 głosów w spółce publicznej bez względu na kworum)



VIII. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

A. zgłoszenie połączenia do rejestru

- zarząd każdej z łączących się spółek zgłasza do sądu uchwałę o połączeniu w celu
wpisania wzmianki o podjęciu uchwały

- sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki przejmującej bądź spółki nowo
zawiązanej zawiadamia z urzędu niezwłocznie sąd rejestrowy właściwy według siedziby
spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki o dniu
połączenia

- sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki przejmowanej bądź każdej ze spółek
łączących się przez zawiązanie nowej spółki przekazuje z urzędu dokumenty spółki
wykreślonej z rejestru, celem ich przechowania, sądowi rejestrowemu właściwemu
według siedziby spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej.

B. ogłoszenie o połączeniu w MSiG

- po dniu połączenia spółka przejmująca albo nowo zawiązana ogłasza o połączeniu
spółek



IX. ZASKARŻANIE UCHWAŁ O POŁĄCZENIU

- po dniu połączenia spółek powództwo o uchylenie albo o stwierdzenie nieważności
uchwały o połączeniu może być wytoczone jedynie przeciwko spółce przejmującej
albo spółce nowo zawiązanej

- w przypadku gdy powództwo zostało wytoczone przed wykreśleniem spółki przejętej z
rejestru sądowego, to w razie późniejszego wykreślenia tej spółki dalsze postępowanie w
sprawie będzie się toczyć z udziałem spółki przejmującej jako następcy prawnego pod
tytułem ogólnym spółki przejętej

- powództwo może być wytoczone nie później niż w terminie miesiąca od dnia
powzięcia uchwały



- uchwała nie podlega zaskarżeniu ze względu na zastrzeżenia dotyczące wyłącznie
stosunku wymiany udziałów lub akcji. Nie ogranicza to prawa do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.

- po uprawomocnieniu się orzeczenia o uchyleniu albo stwierdzeniu nieważności uchwały o
połączeniu sąd zawiadamia z urzędu właściwe sądy rejestrowe i wykreślane są z
urzędu wpisy dokonane w związku z połączeniem.

- wykreślenie z rejestru nie wpływa na ważność czynności prawnych spółki
przejmującej albo spółki nowo zawiązanej, dokonanych w okresie między dniem
połączenia a dniem ogłoszenia o wykreśleniu. Za zobowiązania wynikające z takich
czynności łączące się spółki odpowiadają solidarnie.



ŁĄCZENIE SIĘ Z UDZIAŁEM SPÓŁEK OSOBOWYCH



I. PISEMNE UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

- nie jest obowiązkowe sporządzenie planu i poddanie go opinii biegłego jeżeli 
spółki osobowe łączą się przez zawiązanie nowej spółki kapitałowej (fuzja) chyba, że:

− spółką nowo powstałą jest SA
− jedną z łączących się spółek osobowych jest SKA
− wspólnik jednej z łączących się spółek osobowych złożył wniosek w terminie 7 dni 

od zawiadomienia o zamiarze połączenia

TREŚĆ PLANU POŁĄCZENIA
- typ, firma, siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób połączenia
- liczbę i wartość udziałów (akcji) przyznanych wspólnikom spółki osobowej i dopłaty
- dzień dywidendy
- szczególne korzyści dla wspólników łączącej się spółki osobowej lub innych osób 

uczestniczących w połączeniu

ZAŁĄCZNIKI
- projekty uchwał o połączeniu
- projekt zmian w umowie (statucie) spółki przejmującej lub projekt umowy (statutu)

spółki nowo zawiązanej
- ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej albo spółek łączących się
- oświadczenie o stanie księgowym spółki



II. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

- zgłoszenie planu połączenia do sądu z wnioskiem o wyznaczenie biegłego do zbadania
planu połączenia

- w przypadku łączenia się z udziałem spółek osobowych nie ma obowiązku ogłoszenia w
MSiG planu połączenia

III. PISEMNE SPRAWOZDANIE UZASADNIAJĄCE POŁĄCZENIE

IV. BADANIE PLANU POŁĄCZENIA PRZEZ BIEGŁEGO

V. DWUKROTNE ZAWIADOMIENIE WSPÓLNIKÓW O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

- w przypadku spółek osobowych jeżeli wspólnicy prowadzą sprawy spółki, to mają pełną
informację o tym, jaka jest treść planu połączenia i załączników w związku z tym
zawiadamia się tylko wspólników nie prowadzących spraw spółki

- jeżeli zgłoszono wniosek o zbadanie planu połączenia przez biegłego to należy dokonać
dodatkowego zawiadomienia, wskazującego nowy termin planowanego powzięcia
uchwały.



VI. PRZEGLĄDANIE DOKUMENTÓW PRZEZ WSPÓLNIKÓW

VII. PODJĘCIE UCHWAŁ O POŁĄCZENIU

wymagane jest podjęcie uchwały przez ZW (WZ) i wszystkich wspólników spółki osobowej

A. spółka kapitałowa – 3/4 głosów przy reprezentowaniu co najmniej 1/2 kapitału zakładowego

B. sp.k. lub S.K.A. - jednomyślność komplementariuszy i uchwała komandytariuszy lub
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 3/4 sumy komandytowej lub kapitału
zakładowego

C. sp. j. lub sp.p. - wszyscy wspólnicy

VIII. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

A. zgłoszenie uchwały o połączeniu przez zarząd lub wspólników prowadzących sprawy każdej ze
spółek

B. ogłoszenie o połączeniu w MSiG



PODZIAŁ SPÓŁEK



PODZIAŁ SPÓŁEK

Podziałowi podlegają tylko spółki kapitałowe z zastrzeżeniem, że:

- nie może dzielić się spółka akcyjna jeżeli nie pokryto w całości kapitału zakładowego

- nie może dzielić się spółka w likwidacji jeżeli rozpoczęto podział jej majątku

- nie może dzielić się spółka w upadłości



SPOSOBY PODZIAŁU

1) ROZDZIELENIE (ROZBIÓR)

a) przez przejęcie – przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki w
zamian za udziały spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej

b) przez zawiązanie nowych – przez zawiązanie nowych i przeniesienie majątku
dzielonej w zamian za udziały spółek nowo zawiązanych

c) przez przejęcie i zawiązanie nowej – przez przeniesienie całego majątku spółki
dzielonej na spółkę istniejącą i spółkę nowo zawiązaną

w wyniku rozbioru spółka przestaje istnieć

2) WYDZIELENIE

tj. przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę istniejąca lub nowo
zawiązaną

w wyniku rozbioru spółka nadal istnieje



PODZIAŁ SPÓŁEK

dzień podziału - rozwiązanie spółki dzielonej następuje bez przeprowadzania postępowania 
likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru

dzień wydzielenia - wydzielenie nowej spółki następuje w dniu wpisania jej do rejestru lub 
podwyższenia kapitału spółki istniejącej

SUKCESJA UNIWERSALNA Z DNIEM PODZIAŁU LUB WYDZIELENIA

spółka przejmująca lub nowo zawiązana wstępuje w prawa i obowiązki spółki dzielonej 
wskazane w planie podziału

jeżeli plan podziału nie przypisuje określonych składników to powstaje współwłasność 
ułamkowa proporcjonalna do wartości aktywów



I. PISEMNE UZGODNIENIE PLANU PODZIAŁU

w przypadku podziału przez zawiązanie nowej spółki plan podziału sporządza spółka dzielona

TREŚĆ
1) typ, firma i siedziba spółek uczestniczących w podziale
2) stosunek wymiany udziałów (akcji) i ewentualnych dopłat
3) zasady przyznawania udziałów (akcji) w spółkach przejmujących albo nowo zawiązanych
4) dzień dywidendy
5) prawa przyznane wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym
6) szczególne korzyści dla członków organów spółki lub innych osób uczestniczących w połączeniu
7) dokładny opis i podział składników majątku przypadających spółkom
8) podział między wspólników udziałów spółki dzielonej lub nowo zawiązanych i zasady podziału

ZAŁĄCZNIKI
1) projekty uchwał o podziale
2) projekt zmian w umowie (statucie) spółki przejmującej lub projekt umowy (statutu) spółki nowo 

zawiązanej
3) ustalenie wartości majątku spółki dzielonej
4) oświadczenie o stanie księgowym spółki



II. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

A. zgłoszenie planu podziału do sądu rejestrowego

- plan podziału zgłasza się do sądu właściwego dla siedziby spółki dzielonej lub 
przejmującej

B. ogłoszenie planu podziału w MSiG

- wniosek o ogłoszenie planu podziału może złożyć każda ze spółek jak i wszystkie spółki 
łącznie chyba, że udostępni go publicznie na swojej stronie internetowej

- plan podziału powinien być ogłoszony nie później niż na 6 tygodni przed datą ZW (WZ)
na którym ma być podjęta uchwała o podziale

- nie ogłasza się załączników do planu podziału

C. złożenie wniosku o wyznaczenie biegłego

- wspólny wniosek spółek do sądu właściwego dla spółki dzielonej



III. PISEMNE SPRAWOZDANIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ

- sprawozdanie sporządza zarząd każdej ze spółek uczestniczących w podziale
- wskazanie podstaw prawnych
- uzasadnienie ekonomiczne podziału
- uzasadnienie stosunku wymiany udziałów (akcji)
- wskazanie szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów (akcji)

- zarząd spółki dzielonej wykonuje w odniesieniu do spółki nowo zawiązanej
czynności zarządów spółek uczestniczących w podziale

- zarząd spółki dzielonej ma obowiązek informować o wszelkich istotnych
zmianach aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu
podziału a dniem podjęcia uchwały o podziale



IV. BADANIE PLANU PODZIAŁU PRZEZ BIEGŁEGO

biegły bada plan połączenia wraz z załącznikami w terminie wyznaczonym przez sąd nie 
dłuższym niż 2 miesiące od dnia wyznaczenia



UPROSZCZENIA PROCEDURY PODZIAŁU

jeżeli wszyscy wspólnicy każdej ze spółek uczestniczących w podziale wyrazili zgodę to nie 
ma konieczności

- sporządzenia oświadczenia o stanie księgowym spółki, lub
- udzielenia informacji przez zarządy o istotnych zmianach aktywów i pasywów, lub

- badania i opinii biegłego co do planu podziału

Sporządzenie oświadczenia o stanie księgowym spółki oraz pisemne uzasadnienie planu
podziału a także opinia biegłego nie są wymagane w przypadku podziału przez
zawiązanie nowych spółek, jeżeli plan podziału przewiduje, że wspólnicy spółki dzielonej
zachowają udział posiadany w kapitale zakładowym spółki dzielonej w kapitałach
zakładowych wszystkich spółek nowo zawiązanych.



V. DWUKROTNE ZAWIADOMIENIE WSPÓLNIKÓW O ZAMIARZE PODZIAŁU

- zarządy spółek dwukrotnie zawiadamiają wspólników o zamiarze podziału
- zawiadomienie odbywa się tak jak zwołanie ZW (WZ)
- czas na przygotowanie się wspólników do podjęcia uchwały

- pierwsze – nie później niż na 6 tygodni przed podjęciem uchwały o połączeniu
- drugie – nie krócej niż 2 tygodnie od pierwszego

-w zawiadomieniu wskazuje się:
- numer MSiG w którym ogłoszono plan podziału
- miejsce i termin na zapoznanie z dokumentami dotyczącymi podziału
- termin nie może być krótszy niż miesiąc przed dniem powzięcia uchwały o podziale



VI. PRZEGLĄDANIE DOKUMENTÓW PRZEZ WSPÓLNIKÓW

- wspólnicy mają prawo przeglądać dokumenty dotyczące podziału: 

1) plan podziału;
2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności spółek 

uczestniczących w podziale za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem 
biegłego rewidenta

3) załączniki do planu połączenia
4) pisemne sprawozdania zarządów spółek uzasadniające podział
5) opinię biegłego w sprawie planu podziału

spółka nie musi udostępniać dokumentów w siedzibie spółki jeżeli udostępni je na swojej 
stronie internetowej



VII. PODJĘCIE UCHWAŁ O PODZIALE

- ZW (WZ) każdej ze spółek uczestniczących w podziale musi podjąć uchwałę o podziale

- podział spółki przez zawiązanie nowej spółki wymaga uchwały zgromadzenia wspólników
albo walnego zgromadzenia spółki dzielonej oraz uchwały wspólników każdej spółki
nowo zawiązanej w organizacji

- uchwałę podejmuje się większością ¾ głosów przy reprezentowaniu co najmniej 50%
kapitału zakładowego (2/3 głosów w publicznych bez względu na kworum)



VIII. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

zgłoszenie podziału
Zarząd każdej ze spółek uczestniczących w podziale zgłasza do sądu uchwałę o podziale w
celu wpisania wzmianki o podjęciu uchwały

Wykreślenie spółki dzielonej z rejestru następuje z urzędu, niezwłocznie po zarejestrowaniu
podwyższenia kapitału zakładowego spółek przejmujących albo po zarejestrowaniu nowych
spółek uczestniczących w podziale.

Wpisu nowej spółki do rejestru dokonuje się na podstawie aktów organizacyjnych i uchwały
wspólników tej spółki oraz uchwały zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia
spółki dzielonej.

Wpisu do rejestru podziału spółki przez wydzielenie dokonuje się niezwłocznie po
zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego spółki dzielonej, chyba że wydzielenie
następuje z kapitałów własnych spółki innych niż zakładowy.

ogłoszenie o podziale

-po dniu podziału spółka przejmująca lub nowo zawiązana ogłasza o połączeniu spółek



PRZEKSZTAŁCANIE SPÓŁEK



PRZEKSZTAŁCANIE SPÓŁEK

TYTUŁ IV ŁĄCZENIE, PODZIAŁ I PRZEKSZTAŁCANIE SPÓŁEK

DZIAŁ III Przekształcenia spółek

ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne

ROZDZIAŁ 2 Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową

ROZDZIAŁ 3 Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową

ROZDZIAŁ 4 Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową

ROZDZIAŁ 5 Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową

ROZDZIAŁ 6 Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową



art. 551. § 1. Spółka jawna, spółka partnerska, spółka
komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz
spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona
w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).



PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ

a) art. 551. § 2. Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową,
inną niż spółka jawna. Przepis ten nie narusza przepisów art. 26 § 4-6.

b) spółka cywilna może przekształcić się w spółkę jawną tylko w trybie art. 26 §
4-6 k.s.h.

PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ

art. 551. § 5. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym
imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) -
(przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności
w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie
przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).



PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ
Art. 203f. Spółdzielnia pracy może być przekształcona w spółkę handlową (spółkę
przekształconą).

PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO W SPÓŁKĘ 
KAPITAŁOWĄ

Art. 1. 1. Komercjalizacja, w rozumieniu ustawy, polega na przekształceniu przedsiębiorstwa
państwowego w spółkę; jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, spółka ta wstępuje we
wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe, bez
względu na charakter prawny tych stosunków.



PRZEKSZTAŁCENIE TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH W SPÓŁKĘ 
AKCYJNĄ

Art. 81. 1. Towarzystwo może zostać przekształcone w spółkę akcyjną. Do przekształcenia
towarzystwa stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych dotyczące
powstania spółki akcyjnej.

PRZEKSZTAŁCENIE TOWARZYSTWA REASEKURACJI WZAJEMNEJ W SPÓŁKĘ 
AKCYJNĄ

Art. 223n. Do towarzystw reasekuracji wzajemnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 39, 
art. 40 ust. 1 i 2, art. 42, art. 45 ust. 1, 2 i 4, art. 46 ust. 2 oraz art. 48-91.

PRZEKSZTAŁCENIE BANKU PAŃSTWOWEGO W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ

Art. 43. Bank państwowy może być przekształcony w bank w formie spółki akcyjnej.



PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI AKCYJNEJ W SPÓŁKĘ EUROPEJSKĄ

Art. 21. 1. W przypadku przekształcenia spółki akcyjnej w SE stosuje się odpowiednio
przepisy art. 552-557, art. 558 § 2 pkt 1-3, art. 560, 561, art. 563 pkt 1-2 i 4-6 oraz art. 567-
570 i 578-580 Kodeksu spółek handlowych.

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI EUROPEJSKIEJ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ

Art. 21. 2. Przepisy, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio w razie
przekształcenia SE w spółkę akcyjną podlegającą prawu polskiemu zgodnie z art. 66
rozporządzenia 2157/2001.



„PRZEKSZTAŁCENIE TRANSGRANICZNE”

Art. 270. Rozwiązanie spółki powodują:
2) uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby

spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez
notariusza;

Art. 459. Rozwiązanie spółki powodują:
2) uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu
siedziby spółki za granicę;

Art. 300120. § 1. Rozwiązanie spółki powodują:
2) uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o
przeniesieniu siedziby spółki za granicę, chyba że przeniesienie siedziby
ma nastąpić do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa
strony - umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a prawo tego
państwa to dopuszcza



Wyrok Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 25 października 2017 r. C-106/16

Artykuły 49 i 54 TFUE należy interpretować w ten sposób, że postanowienia te stoją
na przeszkodzie przepisom państwa członkowskiego, które uzależniają
przeniesienie statutowej siedziby spółki utworzonej na podstawie prawa jednego
państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego w celu
przekształcenia jej w spółkę prawa tego innego państwa członkowskiego, w zgodzie
z warunkami ustanowionymi w ustawodawstwie tego ostatniego państwa, od
przeprowadzenia likwidacji pierwszej spółki.



Postanowienie SN z 25.01.2018 r., IV CSK 664/14

1. Jeżeli zostaje spełnione kryterium powiązania spółki z terytorium krajowym wedle
prawa luksemburskiego, swoboda przedsiębiorczości obejmuje polską spółkę
dokonującą przekształcenia się w spółkę prawa luksemburskiego. Miejsce
wykonywania znaczącej części lub nawet całości swej działalności przez spółkę
pozostaje bez znaczenia, o ile tylko spełniła ona wymagania dotyczące
reinkorporacji jako osoba prawna państwa przyjmującego.

2. Sąd rejestrowy jest zobowiązany, mimo nieuchylenia przepisów uznanych
wyrokiem TSUE z dnia 25 października 2017 r. za naruszające zasadę swobody
przedsiębiorczości, odmówić zastosowania przepisów prawa polskiego
przewidujących przeprowadzenie pełnej procedury likwidacyjnej spółki oraz dokonać
wykładni pozostałych przepisów z zastosowaniem interpretacji prounijnej,
przełamując reguły wykładni językowej.



Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz 
niektórych innych ustaw (UC123)

obowiązek implementacji dyrektywy 2019/2121 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do
transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek, Dz.U. L 321 z
12.12.2019, str. 1-44 (termin implementacji – 31 stycznia 2023 r.) oraz dyrektywy
2019/1151 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniająca
dyrektywę 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w
prawie spółek, Dz. Urz. UE L 186/80 z 11.07.2019, str. 80-104 (termin implementacji
– 1 sierpnia 2023 r.).

„2) uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu
siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez
notariusza, chyba że przeniesienie siedziby ma nastąpić do innego
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, a prawo tego państwa to
dopuszcza;”;



Art. 26 § 4. Spółka, o której mowa w art. 860 Kodeksu cywilnego (spółka cywilna),
może być przekształcona w spółkę jawną, przy czym umowa spółki jawnej nie
może być zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. Przekształcenie wymaga
zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. Przepisy § 1-3
stosuje się odpowiednio.
§ 6. Przed zgłoszeniem, o którym mowa w § 4, wspólnicy dostosują umowę
spółki do przepisów o umowie spółki jawnej.

Art. 26 § 1. Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:
1) firmę, siedzibę i adres spółki;
2) przedmiot działalności spółki;
3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo
ich adresy do doręczeń albo adresy do doręczeń elektronicznych;
4) nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób
reprezentacji.
§ 2. Wszelkie zmiany danych wymienionych w § 1 powinny zostać zgłoszone sądowi
rejestrowemu.
§ 3. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru.



Art. 26 § 5. Z chwilą wpisu do rejestru spółka, o której mowa w § 4, staje się
spółką jawną. Spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące
majątek wspólny wspólników. Przepisy art. 553 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 553 § 2. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń,
koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba
że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.
§ 3. Wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami
spółki przekształconej, z uwzględnieniem art. 5761.

UWAGA!
zmianie może ulec właściwość organów

przy spółce cywilnej była odnoszona do miejsca zamieszkania wspólników, przy
spółce jawnej znaczenie ma siedziba spółki



W przypadku przekształcenia „spółki cywilnej” wpis do rejestru nie 
powoduje automatycznego wykreślenia przedsiębiorcy (wspólników 

spółki cywilnej) z CEIDG.

Art. 15 ust. 1 pkt 2. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:
2) jego wykreślenie z CEIDG - w przypadku zaprzestania wykonywania
działalności gospodarczej lub przekształcenia przedsiębiorcy, o którym mowa w art.
5 ust. 2 pkt 12;

Art. 5. 2. Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane informacyjne:
12) informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną
wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę
kapitałową;

4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wspólników spółki cywilnej w
przypadku wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej z
przekształcenia spółki cywilnej.



PRZYCZYNY PRZEKSZTAŁCEŃ



Przekształcić może się każda ze spółek w inną spółkę handlową, z
zastrzeżeniem, że:
- nie może przekształcić się spółka w likwidacji jeżeli rozpoczęto podział jej

majątku
- nie może przekształcić się spółka w upadłości



DZIEŃ PRZEKSZTAŁCENIA

- z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru spółka przekształcana staje
się spółką przekształconą (dzień przekształcenia)

- z dniem przekształcenia sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną

- z dniem przekształcenia wygasają mandaty członków organów spółki
przekształcanej



SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA > SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA

- przekształcenie polega na modyfikacji typu spółki bez zmiany przedmiotu jej
działalności, sposobu jej prowadzenia, a także bez zmiany większości wspólników
(por. post. SN z 13.12.1991 r., III CRN 321/91)

- nie jest konieczne rozwiązanie dotychczasowej spółki i utworzenie w jej miejsce
innej, nowej spółki

- w przypadku przekształcenia znajduje zastosowanie zasada kontynuacji a nie
zasada sukcesji uniwersalnej (nie występują dwa różne podmioty)



ZASADA KONTYNUACJI

KONTYNUACJA PRZEDMIOTOWA

CYWILNOPRAWNA

- spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki
przekształcanej

ADMINISTRACYJNOPRAWNA

- spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji
oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że
ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.



PODATKOWA

Art. 93a. § 1. Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:
1) przekształcenia innej osoby prawnej,
2) przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej
- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego
prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:
1) osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:

a) innej spółki niemającej osobowości prawnej,
b) spółki kapitałowej;



§ 4. Jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach
prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną
działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być
kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek
kapitałowych.

§ 5. Spółka niemająca osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na
pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa, wstępuje w
przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa wniesionego
przedsiębiorstwa, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na
podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek niemających osobowości
prawnej.



PODATEK DOCHODOY OD OSÓB PRAWNYCH

Art. 7. 3. Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie
uwzględnia się:
4) strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub

dzielonych - w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału
przedsiębiorców, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę;

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 czerwca 2019 r.,
II FSK 1831/17

Spółka z o.o. powstała na skutek likwidacji zakładu budżetowego może przy
ustalaniu dochodu (bądź przy ustalaniu straty) za dany rok podatkowy uwzględnić
stratę tego zakładu budżetowego, gdyż nie obejmuje jej zakaz z art. 7 ust. 3 pkt 4
u.p.d.o.p.



STRATA A PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY

przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę jednoosobową powoduje, że spółka
przekształcona nie może rozliczyć straty przedsiębiorcy

organy kwestionują też prawo do rozliczenia straty w ramach rozliczeń samego
przedsiębiorcy (np. PIT 36L).



KONTYNUACJA PODMIOTOWA

PERSONALNA
wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem
przekształcenia wspólnikami spółki przekształcone chyba, że nie złożą oświadczenia
o uczestnictwie w spółce przekształconej

KONTYNUACJA W ODNIESIENU DO FIRMY
spółka przekształcona ma obowiązek stosować dodatek „dawniej” przez okres
jednego roku od przekształcenia jeżeli w firmie zmianie ulega nie tylko forma
prawna

KONTYNUACJA W STOSUNKACH PRAWA PRACY
W związku z zasadą kontynuacji przy przekształceniu nie stosuje się art. 231 § 1 k.p.
Nie dochodzi bowiem do przejścia zakładu pracy.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2000 r., II UKN 390/99:
„Przekształcenie finansowo-organizacyjne publicznego zakładu opieki zdrowotnej w
samodzielny zespół opieki zdrowotnej utworzony przez wojewodę nie powoduje
zmiany podmiotowości w stosunkach pracy.



NIP
Spółka przekształcona zachowuje nadany NIP spółki przekształcanej.

Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i
identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 166 z późn. zm.).

REGON
Spółka przekształcona zachowuje nadany REGON spółki przekształcanej.

§12 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie
sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego
podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U.
poz. 2009 z późn. zm.).

Dotyczy to także NIP i REGON nadanego spółce cywilnej.

Nie ma jednak możliwości zachowania dotychczasowego numeru KRS.



PRZEKSZTAŁCENIE „PRZYMUSOWE”

ART. 583 KSH

W przypadku śmierci wspólnika spółki jawnej jego spadkobierca może żądać
przekształcenia tej spółki w spółkę komandytową i przyznania statusu
komandytariusza

Spółka powinna uwzględnić żądanie spadkobiercy zmarłego wspólnika, chyba że
pozostali wspólnicy podejmą uchwałę o rozwiązaniu spółki.

Żądanie spadkobiercy zmarłego wspólnika uważa się również za uwzględnione, gdy
pozostali wspólnicy powzięli uchwałę o przekształceniu spółki jawnej w spółkę
komandytowo-akcyjną, przyznając temu spadkobiercy status akcjonariusza tej
spółki.



Art. 556. Do przekształcenia spółki wymaga się:
1) sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią

biegłego rewidenta;
2) powzięcia uchwały o przekształceniu spółki;
3) powołania członków organów spółki przekształconej albo określenia wspólników

prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją;
4) (uchylony) zawarcia umowy albo podpisania statutu spółki przekształconej);
5) dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki

przekształcanej.

Art. 556 pkt 4 uchylony przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 
(Dz.U.2019.1655) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2020 r.

Art. 563. § 2. Podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy
spółki przekształconej albo zawiązanie przekształconej spółki akcyjnej oraz
powołanie organów spółki przekształconej.

co z art. 210 KSH?



ETAPY PROCEDURY PRZEKSZTAŁCENIA

1) menedżerski (czynności przygotowawcze)
- sporządzenie planu przekształcenia wraz z załącznikami i opinią

biegłego rewidenta
- zawiadomienie wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu

2) właścicielski (uchwała o przekształceniu)
- przeglądanie dokumentów przekształceniowych
- powzięcie uchwały o przekształceniu
- powołanie członków organów spółki przekształconej albo określenie

wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją
- zawarcie umowy albo podpisanie statutu spółki przekształconej

3) rejestracji i ogłoszenia (rejestracja połączenia)
- dokonanie w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenie

spółki przekształcanej
- ogłoszenie o przekształceniu



I. SPORZĄDZENIE PLANU PRZEKSZTAŁCENIA

• plan przekształcenia przygotowuje:
- zarząd spółki przekształcanej albo
- wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki przekształcanej

• plan przekształcenia sporządza się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

• w spółce jednoosobowej plan przekształcenia sporządza się w formie aktu
notarialnego.



TREŚĆ PLANU PRZEKSZTAŁCENIA

Art.  558. § 1. Plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej:
1) ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony

dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu
przekształcenia

- wartość bilansowa a nie rynkowa majątku
- ma to być ustalenie wartości czyli jej wynik, nie musi zawierać szczegółowego

opisu

JAKI JEST CEL SPORZĄDZANIA WYCENY BILANSOWEJ?

DZIEŃ WYCENY
- określony dzień w miesiącu
- kiedy następuje przedłożenie przedłożenie wspólnikom planu

przekształcenia?



Przepisy nie określają kiedy należy przedłożyć wspólnikom plan przekształcenia.

Określają jedynie sposób zawiadomienia wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o
przekształceniu.

Przyjęcie wykładni, że dniem przedłożenia wspólnikom planu przekształcenia jest
dzień zawiadomienia o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu nie ma
racjonalnych podstaw z uwagi na to, ze w zawiadomieniu tym nie przedkłada się
wspólnikom planu tylko informuje o jego istotnych elementach.

Starając się dostrzec racjonalność ustawodawcy należy przyjąć, że przedłożenie
wspólnikom planu przekształcenia następuje z dniem, w którym został on
przedłożony do zatwierdzenia wspólnikom prowadzącym sprawy spółki
przekształcanej. W praktyce będzie to dzień w którym wspólnicy podjęli uchwałę o
jego przyjęciu.



2) określenie wartości udziałów albo akcji wspólników zgodnie ze
sprawozdaniem finansowym stanowiącym załącznik do planu przekształcenia

2020.03.01 zmiana Dz.U.2019.1655  art. 1

2) w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową
określenie wartości godziwej udziałów albo akcji wspólników.

- jest niezbędne z uwagi na to, że przy przekształceniu spółki kapitałowej w
osobową wspólnik może żądać odkupu jego udziałów w spółce
przekształcanej (art. 5761 KSH)

- plan połączenia zawiera tylko określenie wartości



ZAŁĄCZNIKI

Art. 558 § 2. Do planu przekształcenia należy dołączyć:
1) projekt uchwały o przekształceniu

2) projekt umowy (statutu) spółki przekształconej

Wątpliwości budzi w jaki sposób należy określić w projekcie wkłady wnoszone przez
wspólników, zwłaszcza niepieniężne (por. art. 25 pkt 2, art. 158 § 1 k.s.h.), biorąc
pod uwagę, że przekształcenie nie wiąże się z wnoszeniem wkładów do spółki
przekształconej a ponadto na dzień sporządzania planu przekształcania czy na dzień
przekształcenia spółka może już nie dysponować przedmiotem wkładu.

wkłady niepieniężne w postaci świadczenia pracy lub usług.

jaki jest zakres zmian umowy (statutu) spółki

przyjęte uchwały nie muszą być przyjęte w tej samej treści jak projekty



3) wycena składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej

2020.03.01 zmiana Dz.U.2019.1655  art. 1

3) w przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną wycenę składników
majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej;

- zasady sporządzania wyceny nie są określone

4) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony
dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu
przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym
układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.



w przeciwieństwie do połączenia i podziału spółka:

• nie zgłasza planu przekształcenia do sądu rejestrowego

• nie ogłasza planu



od 1.03.2020 r.

• wycena biegłego rewidenta jest konieczna tylko w przypadku przekształcenia w 
spółkę akcyjną

• istnieją wątpliwości czy dotyczy to spółki komandytowo-akcyjnej skoro w 
stosunku do jej kapitału zakładowego stosuje się odpowiednio przepisy o spółce 

akcyjnej 



II. KRS

- spółka składa do sądu rejestrowego właściwego dla siedziby spółki
przekształcanej wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta

- w przeciwieństwie do połączenia i podziału plan przekształcenia bada biegły
rewident a nie biegły

III. BADANIE PLANU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA

Biegły rewident, w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa
miesiące od dnia jego wyznaczenia, sporządzi na piśmie szczegółową opinię i złoży
ją wraz z planem przekształcenia sądowi rejestrowemu oraz spółce
przekształcanej.



IV. DWUKROTNE ZAWIADOMIENIE WSPÓLNIKÓW
O ZAMIARZE PRZEKSZTAŁCENIA

Spółka zawiadamia wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu w
odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie i nie później niż na miesiąc przed
planowanym dniem powzięcia tej uchwały, czyniąc to w sposób przewidziany dla
zawiadamiania wspólników spółki przekształcanej.
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Art. 560. § 1. Spółka zawiadamia wspólników o zamiarze podjęcia uchwały
o przekształceniu spółki dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zawiadamiania
wspólników spółki przekształcanej. Pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane
nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia tej uchwały, a
drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego
zawiadomienia.

- od pierwszego zawiadomienie do podjęcia uchwały musi upłynąć przynajmniej
miesiąc do podjęcia uchwały

- we wcześniejszym stanie prawnym były wątpliwości czy miesięcznego terminu nie
liczyć dopiero od drugiego zawiadomienia



ZAWIADOMIENIE W PRZYPADKU SPÓŁEK OSOBOWYCH

Oznacza że w przypadku braku regulacji szczególnych może ono nastąpić przez
każde zachowanie się spółki, które ujawnia je w sposób dostateczny, np. list
polecony, przesyłka nadana pocztą kurierską, poczta elektroniczna, telefon, sms (art.
60 w zw. z art. 651 k.c.).

Warto jednak pamiętać o tym, że zawiadomienie jest dokonane z chwilą, gdy doszło
do wspólnika w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią (art. 61 § 1 w zw. z
art. 651 k.c.).



Zawiadomienie powinno zawierać:

- istotne elementy planu przekształcenia oraz opinii biegłego rewidenta z
badania planu przekształcenia, jeżeli została ona sporządzona (jeżeli była
wymagana)

- określać miejsce oraz termin, w którym wspólnicy spółki przekształcanej mogą
się zapoznać z pełną treścią planu i załączników, a także opinią biegłego
rewidenta z badania planu przekształcenia, jeżeli została ona sporządzona, przy
czym termin ten nie może być krótszy niż dwa tygodnie przed planowanym
dniem podjęcia uchwały o przekształceniu.

Do zawiadomienia dołącza się:
- projekt uchwały o przekształceniu
- projekt umowy albo statutu spółki przekształconej
- dokumentów tych nie dołącza się, jeżeli zawiadomienie jest ogłaszane



Do podjęcia uchwały o przekształceniu zawiadomienie o zamiarze połączenia nie jest 
wystarczające. 



V. PRZEGLĄDANIE DOKUMENTÓW

Art. 561. § 1. Wspólnicy mają prawo przeglądać w lokalu spółki dokumenty, o
których mowa w:
• art. 558 - plan połączenia wraz z załącznikami
• art. 559 § 4 – opinia biegłego rewidenta
oraz żądać wydania im bezpłatnie odpisów tych dokumentów.

§ 2. Bezpośrednio przed podjęciem uchwały o przekształceniu spółki wspólnikom
należy ustnie przedstawić istotne elementy planu przekształcenia i opinii biegłego
rewidenta z badania planu przekształcenia, jeżeli została ona sporządzona.

brak przepisu umożliwiającego udostępnienie dokumentów na stronie 
internetowej



VI. PODJĘCIE UCHWAŁ O PRZEKSZTAŁCENIU

Art. 562. § 1. Przekształcenie spółki wymaga uchwały powziętej, w przypadku
przekształcenia spółki osobowej, przez wspólników, a w przypadku przekształcenia
spółki kapitałowej, przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie, w
sposób określony odpowiednio w przepisach.

§ 2. Uchwała, o której mowa w § 1, powinna być umieszczona w protokole
sporządzonym przez notariusza.



Art. 563 § 1. Uchwała o przekształceniu spółki powinna zawierać co najmniej:
1) typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona;
2) wysokość kapitału zakładowego, w przypadku przekształcenia w spółkę

komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo w spółkę
akcyjną, albo wysokość kapitału akcyjnego, w przypadku przekształcenia w
prostą spółkę akcyjną, albo wysokość sumy komandytowej, w przypadku
przekształcenia w spółkę komandytową;
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wysokość kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników
nieuczestniczących w spółce przekształconej, która nie może przekraczać 10%
wartości bilansowej majątku spółki;

3) zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce
przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;

4) nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej, w przypadku
przekształcenia w spółkę kapitałową, albo nazwiska i imiona wspólników
prowadzących sprawy spółki i mających reprezentować spółkę
przekształconą, w przypadku przekształcenia w spółkę osobową;

5) zgodę na brzmienie umowy albo statutu spółki przekształconej.



Jeżeli jednak w spółce przekształcanej ma być ustanowiona rada nadzorcza albo 
komisja rewizyjna należy podjąć również uchwałę o powołaniu tych organów (art. 

555 § 1 k.s.h.).

Z uwagi na odpowiednie stosowanie przepisów o spółce przekształconej w 
przypadku przekształcenia w prostą spółkę akcyjną i spółką komandytowo-akcyjną 
lub akcyjną niezbędne jest podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego 

rejestr akcjonariuszy (art. 30031 i 3281 § 5 k.s.h.).



art. 1 ust. 1 lit. k oraz ust. 2 u.p.c.c. - podatkowi podlegają umowy spółki oraz
ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem
od czynności cywilnoprawnych

art. 1 ust. 3 pkt 3 u.p.c.c. - w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa
się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie
majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki
kapitałowej.



Podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlega każde przekształcenie, a
wyłącznie takie, które wiąże się ze zwiększeniem majątku spółki osobowej bądź
podwyższeniem kapitału zakładowego

Nie dochodzi do zwiększenia majątku lub podwyższenia kapitału w rezultacie
przekształcenia, jeżeli nie jest ono połączone z wniesieniem dodatkowych (lub
podwyższeniem istniejących) wkładów



Wyrok WSA w Bydgoszczy z 14.07.2020 r., I SA/Bd 250/20

wyrok WSA w Krakowie z 17.03.2022 r., I SA/Kr 1520/21
wyrok WSA w Gdańsku z 1.02.2022 r., I SA/Gd 1224/21
wyrok WSA w Gliwicach z 1.07.2021 r., I SA/Gl 582/21



w przypadku spółek osobowych organy podatkowe uznają, że podstawę
opodatkowania w spółce przekształconej stanowi wartość wkładów wniesionych do
tej spółki w związku z przekształceniem w postaci całego majątku spółki
przekształcanej bez pomniejszania go o zobowiązania.

Interpretacja indywidualna z dnia 7 października 2019 r. 0111-KDIB2-
2.4014.167.2019.1.PB wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

„Zatem, jeżeli oprócz wkładu wniesionego do spółki jawnej – są w spółce jawnej
inne aktywa – to tworzą one majątek spółki jawnej, który gdy wejdzie w całości do
majątku spółki komandytowej po przekształceniu, będzie stanowić wkład wniesiony
do spółki komandytowej i tym samym jej podstawę opodatkowania w podatku od
czynności cywilnoprawnych. Ta nowopowstała podstawa opodatkowania może
zostać tylko zmniejszona o wartość podstawy opodatkowania, którą wyrażał wkład
wniesiony do spółki jawnej. Nie ma natomiast podstaw prawnych, by tę
nowopowstałą podstawę opodatkowania obniżać o wartość zobowiązań
spółki przekształcanej.”



Notariusz jako płatnik p.c.c.

Wyrok NSA z 1.02.2017 r., II FSK 4100/14

„…sporządzenie przez skarżącego w formie aktu notarialnego protokołów
zawierających uchwały, o przekształceniu spółki lub połączeniu spółek oraz umów
lub statutu spółki oznaczać będzie, że czynność cywilnoprawna w postaci zmiany
umowy spółki została dokonana w formie aktu notarialnego. Czynność
cywilnoprawna skutkująca powstaniem obowiązku podatkowego zostanie
dokonana z chwilą zaprotokołowania przez notariusza uchwały o
przekształceniu lub połączeniu spółek oraz umów lub statutu.

Zgodzić się trzeba z WSA i organem, że daty sporządzenia projektów uchwał, umów
i oświadczeń niezbędnych do przekształcenia lub połączenia spółek, jak też moment
rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, nie mają żadnego znaczenia dla
powstania obowiązku podatkowego”.



a) PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI OSOBOWEJ W KAPITAŁOWĄ

- zgoda wszystkich wspólników i większości 2/3 sumy komandytowej lub kapitału
zakładowego

- jeżeli wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy w spółce jawnej to nie jest konieczne
sporządzanie planu przekształcenia, badanie biegłego, zawiadomienia o
przekształceniu

b) PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ W OSOBOWĄ

- większość 2/3 kapitału zakładowego

- pisemna zgoda osób, która mają być komplementariuszami w przeciwnym
wypadku stają się komandytariuszami (akcjonariuszami)



c) PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ W KAPITAŁOWĄ
- za przekształceniem opowiedzieli się wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/2 

kapitału zakładowego, większością 2/3 głosów
- spółka ma zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatnie 2 lata
- przekształcana spółka akcyjna ma całkowicie pokryty kapitał zakładowy
- kapitał zakładowy spółki przekształconej nie będzie niższy niż przekształcanej

d) PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI OSOBOWEJ W OSOBOWĄ
- zgoda wszystkich wspólników (także wszystkich akcjonariuszy w S.K.A.)

- jeżeli wszyscy wspólnicy spółki jawnej albo partnerskiej prowadzili sprawy 
spółki jawnej lub partnerskiej to nie jest konieczne sporządzanie planu 
przekształcenia, badania biegłego, zawiadomień o przekształceniu

- spadkobierca wspólnika spółki jawnej może żądać przekształcenia tej spółki w 
spółkę komandytową i uzyskania statusu komandytariusza, chyba że spółka 
zostanie przekształcona w SKA

- żądanie zgłasza się w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia nabycia spadku



VI. KRS

Art. 569 § 1. Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru wnoszą wszyscy
członkowie zarządu albo wspólnicy mający prawo reprezentacji spółki
przekształconej.

- w przeciwieństwie do połączenie i podziału nie zgłasza się połączenia tylko
składa wniosek o wpis przekształcenia

§ 2. Do wniosku o wpis przekształcenia do rejestru dołącza się oświadczenie
wszystkich członków zarządu, że wszystkie udziały albo akcje wspólników,
którzy żądali odkupu, zostały odkupione zgodnie z art. 5761.

Art. 570. Ogłoszenie o przekształceniu spółki jest dokonywane na wniosek zarządu
spółki przekształconej albo wszystkich wspólników prowadzących sprawy spółki
przekształconej.



• w terminie 7 dni od dnia przekształcenia należy zgłosić informacje
określone w art. 59 u.p.p.p.i.f.t. do Centralnego Rejestru Beneficjentów
Rzeczywistych

• w terminie 21 dni od dnia przekształcenia zgłoszenie identyfikacyjne NIP-8
w zakresie danych uzupełniających (art. 5 ust. 2c ustawy z dnia 13
października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i
płatników).

• w zależności od typu spółki i prowadzonej przez nią działalności, zwłaszcza
objętej koncesją, licencją, zezwoleniem czy wpisem do rejestru działalności
regulowanej może być konieczne zgłoszenie odpowiednim organom innych
danych.



ZASKARŻANIE UCHWAŁ

Art. 567. § 1. Do uchylenia uchwały o przekształceniu spółki osobowej bądź spółki
kapitałowej albo stwierdzenia nieważności tej uchwały stosuje się odpowiednio
przepisy art. 422-427.

§ 2. Nie można zaskarżyć uchwały jedynie na podstawie zastrzeżeń dotyczących
wartości udziałów albo akcji ustalonej na potrzeby odkupu, o którym mowa w art.
5761

§ 3. Powództwo o uchylenie uchwały albo stwierdzenie jej nieważności należy
wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później
jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

Art. 568. § 1. Osoby działające za spółkę przekształcaną odpowiadają solidarnie
wobec spółki, wspólników oraz osób trzecich za szkody wyrządzone działaniem lub
zaniechaniem, sprzecznym z prawem albo postanowieniami umowy lub statutu
spółki, chyba że nie ponoszą winy.

§ 2. Biegły rewident odpowiada wobec spółki i wspólników spółki przekształcanej
za szkody wyrządzone z jego winy. W przypadku gdy biegłych jest kilku, ich
odpowiedzialność jest solidarna.

§ 3. Roszczenia, o których mowa w § 1 i § 2, przedawniają się w okresie trzech lat,
licząc od dnia przekształcenia.



Rozdział  2
Przekształcenie spółki osobowej w spółkę 

kapitałową



Art. 572. W przypadku przekształcenia spółki jawnej, w której wszyscy
wspólnicy prowadzili sprawy spółki, nie stosuje się przepisów art. 557-561. Nie
dotyczy to obowiązku przygotowania dokumentów, o których mowa w art. 558 § 2,
oraz poddania wyceny aktywów i pasywów spółki badaniu biegłego rewidenta.

art. 557 – nie sporządza się planu przekształcenia

art. 558 – sporządza się jedynie załączniki
1) projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki;
2) projekt umowy albo statutu spółki przekształconej;
3) w przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną wycenę składników

majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej;
4) sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia na określony dzień w

miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu
przekształcenia;

art. 559 – nie poddaje się badaniu biegłego rewidenta chyba, że spółką
przekształconą ma być spółka akcyjna
art. 560 – nie zawiadamia się o zamiarze przekształcenia
art. 561 – nie ma obowiązku udostępniania i przedkładania dokumentów oraz
ustnego przedstawiania istotnych elementów planu połączenia



Art. 573. § 1. W przypadku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę
akcyjną przepisy art. 328-330 stosuje się odpowiednio.

- przepis ten jest zbędny – dotyczy dematerializacji akcji

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNIKÓW

Art. 574. Wspólnicy przekształcanej spółki osobowej odpowiadają na
dotychczasowych zasadach solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania
spółki powstałe przed dniem przekształcenia przez okres trzech lat, licząc od tego
dnia.



Rozdział  3
Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę 

osobową



Art. 576. § 1. Uchwała o przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę komandytową
albo spółkę komandytowo-akcyjną wymaga, oprócz uzyskania wymaganej
większości, zgody osób, które w spółce przekształconej mają być
komplementariuszami, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Pozostali wspólnicy spółki przekształcanej stają się
komandytariuszami albo akcjonariuszami spółki przekształconej.

§ 2. W przypadku przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną
przepis art. 573 stosuje się odpowiednio.

Art.  573. § 1. W przypadku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę 
akcyjną przepisy art. 328-330 stosuje się odpowiednio.

- przepis ten jest zbędny – dotyczy dematerializacji akcji



ŻĄDANIE ODKUPU UDZIAŁÓW LUB AKCJI W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCANEJ

Art. 5761. § 1. Wspólnik, który głosował przeciwko uchwale o przekształceniu
spółki kapitałowej w spółkę osobową i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,
może żądać odkupu jego udziałów albo akcji w spółce przekształcanej.

• żądanie odkupu dotyczy spółki przekształcanej, tak aby wspólnik nie stał się
wspólnikiem spółki przekształconej



§ 2. Wspólnicy składają spółce pisemne żądanie odkupu w terminie tygodnia od
dnia podjęcia uchwały o przekształceniu.

• żądanie składa się po tym, jak podjęto uchwał i wiadomo, że dojdzie do
przekształcenia

§ 3. Do żądania odkupu należy dołączyć dokument akcji albo informację z
rejestru akcjonariuszy, a w przypadku akcji zdematerializowanych będących
przedmiotem obrotu zorganizowanego - imienne świadectwo depozytowe
wystawione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.



§ 4. Cena odkupu powinna odpowiadać wartości godziwej udziałów albo akcji w
spółce przekształcanej.

• wartość ustalana jest w planie połączenia
• jeżeli wspólnik ją kwestionuje wówczas przysługuje mu prawo wniesienia

powództwa o ustalenie tej wartości

§ 5. W terminie trzech tygodni od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu
spółka przekształcana dokonuje odkupu udziałów albo akcji na rachunek
własny lub rachunek wspólników pozostających w spółce.

• Skuteczność odkupu zależy od zapłaty ceny odkupu wspólnikom żądającym
odkupu lub złożenia kwoty równej tej cenie do depozytu sądowego.

§ 6. Przekształcana spółka kapitałowa może nabyć na rachunek własny udziały albo
akcje, których łączna wartość nominalna nie przekracza 10% kapitału zakładowego
albo łączna liczba nie przekracza 10% ogólnej liczby akcji w prostej spółce akcyjnej.



§ 7. Wspólnik, który nie zgadza się na cenę odkupu, może wnieść powództwo o
ustalenie wartości godziwej jego udziałów albo akcji w terminie dwóch
tygodni od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu. Wniesienie powództwa
nie wstrzymuje odkupu ani rejestracji przekształcenia.

§ 8. Jeżeli wszystkie udziały albo akcje wspólników, żądających odkupu, nie zostaną
odkupione, przekształcenie nie dochodzi do skutku.



Rozdział  4
Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę 

kapitałową



Art. 577. § 1. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową
następuje, jeżeli oprócz wymagań, o których mowa w rozdziale 1:

1) za przekształceniem spółki wypowiedzieli się wspólnicy reprezentujący co
najmniej połowę kapitału zakładowego, większością trzech czwartych
głosów, chyba że umowa albo statut przewiduje warunki surowsze;

2) spółka przekształcana ma zatwierdzone sprawozdania finansowe co
najmniej za dwa ostatnie lata obrotowe;

3) przekształcana spółka akcyjna ma całkowicie pokryty kapitał zakładowy;

4) kapitał zakładowy albo kapitał akcyjny spółki przekształconej będzie nie niższy
od kapitału zakładowego albo kapitału akcyjnego spółki przekształcanej.

§ 2. Jeżeli spółka przekształcana prowadziła działalność przez okres krótszy niż dwa
lata, sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 pkt 2, powinno obejmować
cały okres działalności spółki nieobjęty rocznym sprawozdaniem finansowym.



Rozdział  5
Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę 

osobową



Art. 582. W przypadku przekształcenia spółki jawnej albo spółki partnerskiej,
w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki, nie stosuje się przepisów art.
557-561.

Nie dotyczy to obowiązku przygotowania dokumentów wymienionych w art. 558 § 2
pkt 1 i 2.

Art. 558 § 2. Do planu przekształcenia należy dołączyć:
1) projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki;
2) projekt umowy albo statutu spółki przekształconej.

• w tym przypadku nie zmieniają się zasady odpowiedzialności tylko struktura
spółki, nie ma potrzeby przedkładać dokumentów o charakterze finansowym a
jedynie „dostosować treść umowy spółki”



Art. 583. § 1. W przypadku śmierci wspólnika spółki jawnej jego spadkobierca
może żądać przekształcenia tej spółki w spółkę komandytową i przyznania statusu
komandytariusza. Spółka powinna uwzględnić żądanie spadkobiercy zmarłego
wspólnika, chyba że pozostali wspólnicy podejmą uchwałę o rozwiązaniu spółki.

§ 2. Żądanie spadkobiercy zmarłego wspólnika uważa się również za uwzględnione,
gdy pozostali wspólnicy powzięli uchwałę o przekształceniu spółki jawnej w spółkę
komandytowo-akcyjną, przyznając temu spadkobiercy status akcjonariusza tej
spółki.

§ 3. Spółka, uwzględniając żądanie spadkobiercy zmarłego wspólnika, powinna
wykonać obowiązki, o których mowa w art. 557-561.

§ 4. Spadkobierca może zgłosić żądanie w terminie sześciu miesięcy, licząc od dnia
stwierdzenia nabycia spadku.

§ 5. Jeżeli w terminie, o którym mowa w § 4, spadkobierca uzyska status
komandytariusza lub akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej albo w tym czasie
spółka zostanie rozwiązana, odpowiada on za zobowiązania spółki dotychczas
powstałe jedynie według przepisów prawa spadkowego.



Art. 584. Wspólnicy spółki przekształcanej odpowiadają za zobowiązania spółki
powstałe przed dniem przekształcenia na dotychczasowych zasadach przez okres
trzech lat, licząc od tego dnia.



PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁKĘ 
KAPITAŁOWĄ



DZIEŃ PRZEKSZTAŁCENIA

- z chwilą wpisu spółki do rejestru przedsiębiorca przekształcany staje się spółką
przekształconą

Art. 15 ust. 1 pkt 2. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:
2) jego wykreślenie z CEIDG - w przypadku zaprzestania wykonywania
działalności gospodarczej lub przekształcenia przedsiębiorcy, o którym mowa w art.
5 ust. 2 pkt 12;

Art. 5. 2. Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane informacyjne:
12) informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną
wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę
kapitałową;



SZCZEGÓLNY PRZYPADEK KONTYNUACJI Z DNIEM PRZEKSZTAŁCENIA

Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy
przekształcanego.

Osoba fizyczna staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem
spółki przekształconej.

Art. 5843. W przypadku gdy zmiana firmy przedsiębiorcy przekształcanego w
związku z przekształceniem nie polega tylko na dodaniu części identyfikującej formę
prawną spółki przekształconej, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w
nawiasie dawnej firmy, obok nowej firmy, z dodaniem wyrazu "dawniej" - przez
okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.



I. SPORZĄDZENIE PLANU PRZEKSZTAŁCENIA

Plan przekształcenia przedsiębiorcy sporządza się w formie aktu 
notarialnego.

TREŚĆ

plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości
bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w
miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.



ZAŁĄCZNIKI

- projekt aktu założycielskiego (statutu);

- wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy
przekształcanego

- sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony
dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia
przedsiębiorcy

Jeżeli przedsiębiorca nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych
sprawozdanie finansowe sporządza się w oparciu o podsumowanie zapisów w
podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji
prowadzonych przez spółkę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne
dokumenty pozwalające na sporządzenie tego sprawozdania.



II. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

planu przekształcenia nie zgłasza się ani nie ogłasza w MSiG

przedsiębiorca przekształcany zgłasza wniosek do sądu rejestrowego właściwy
według siedziby przedsiębiorcy o wyznaczenie biegłego rewidenta.

III. BADANIE PLANU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA

Biegły rewident, w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa
miesiące od dnia jego wyznaczenia, sporządzi na piśmie szczegółową opinię i złoży
ją wraz z planem przekształcenia przedsiębiorcy sądowi rejestrowemu oraz
przedsiębiorcy przekształcanemu.



IV. SPORZĄDZENIE OŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU

sporządzone w formie aktu notarialnego

- typ spółki, w jaki zostaje przekształcony przedsiębiorca;

- wysokość kapitału zakładowego;

- zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako
wspólnikowi albo akcjonariuszowi spółki przekształconej, jeżeli przyznanie takich
praw jest przewidziane;

- nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej.



V. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru wnoszą wszyscy członkowie zarządu
spółki

Ogłoszenie o przekształceniu przedsiębiorcy jest dokonywane na wniosek zarządu
spółki przekształconej.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Osoby działające za przedsiębiorcę przekształcanego odpowiadają solidarnie wobec
tego przedsiębiorcy, spółki, wspólników oraz osób trzecich za szkody wyrządzone
działaniem lub zaniechaniem, sprzecznym z prawem albo postanowieniami umowy
lub statutu spółki, chyba że nie ponoszą winy.

Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, odpowiada solidarnie ze spółką
przekształconą za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z
prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, przez
okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia.
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