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INFORMACJE OGÓLNE 

Podstawowym aktem prawnym regulującym tworzenie, organizację, funkcjonowanie, 
rozwiązywanie, łączenie podział i przekształcanie spółek handlowych jest ustawa z dnia 15 
września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (KSH) 

Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do 
osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak 
stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. 

 



PODZIAŁ SPÓŁEK W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH 

Spółki osobowe 

• Spółka jawna 

• Spółka partnerka 

• Spółka komandytowa 

• Spółka komandytowo - 
akcyjna 

Spółki kapitałowe 
 

• Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  

• Spółka akcyjna 



SPÓŁKI OSOBOWE 

 Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne 
prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana 

 Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą 

 Cechy spółek osobowych 

 Brak osobowości prawnej 

 Względnie stały skład osobowy spółki 

 Osobisty udział wspólników w prowadzeniu spraw spółki 

 Wspólnicy mają równe prawa i obowiązki 

 odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą wszyscy wspólnicy solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz 
ze spółką, bez ograniczeń, całym swoim majątkiem 



SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO - POPULARNOŚĆ 

 Spółki Kapitałowe: 

 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - 317 698 

 Akcyjne - 10 491 

 Spółki osobowe: 

 Jawne - 34 048 

 Komandytowe - 12 658 

 Komandytowo-akcyjne - 5 709 

 Partnerskie -  1 922 

(Według danych GUS stan na 31 grudnia 2013 r.) 

 



SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO - POPULARNOŚĆ 

Popularność spółek w Polsce 

S.A.

z o.o.

sp. j.

sp. p.

Sp. k.

S.K.A.



SPÓŁKA JAWNA 
art. 22 – art. 85 KSH 



SPÓŁKA JAWNA 

Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną 
spółką handlową 

Firma Spółki 
Jawnej 

powinna 
zawierać 

Nazwisko lub firmy (nazwy) 
wszystkich wspólników albo 

nazwisko albo (firmę) jednego 
albo kilku wspólników  

Dodatkowe 
oznaczenie 

„spółka 
jawna” 



SPÓŁKA JAWNA - FIRMA 

Przykład firmy spółki jawnej: 

Kowalski, Łazarski Spółka Jawna 

Ł. Kowalski, K. Łazarski Spółka Jawna 

Kowalscy Spółka Jawna 



SPÓŁKA JAWNA - OGÓLNE INFORMACJE 

Akt założycielski 

• Do założenia Spółki Jawnej wystarczy zawarcie umowy w zwykłej formie pisemnej  

Minimalna ilość wspólników 

• Co najmniej dwóch wspólników (mogą być to osoby fizyczne, osoby prawne, ułomne osoby prawne) 

• Dopuszczalne jest zawiązanie spółki przez różne podmioty np. osoba prawna z osobą fizyczną 

Moment Powstania Spółki 

• Momentem powstania Spółki jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) 

• Do chwili wpisu do KRS, spółka jawna nie istnieje i nie może prowadzić działalności gospodarczej 
 



SPÓŁKA JAWNA - UMOWA 

Umowa spółki jawnej musi zawierać: 

 Firmę spółki 

 Siedzibę spółki 

 Wkłady i ich wartości 

 Przedmiot działalności spółki 

 Czas trwania spółki (jeżeli wspólnicy tak postanowią) 



SPÓŁKA JAWNA - MAJĄTEK 

Mienie 
wniesione 
jako wkład 
od spółki 

Mienie 
nabyte 

przez spółkę 
w trakcie jej 

istnienia 

Majątek 
Spółki 
Jawnej 



SPÓŁKA JAWNA - WKŁADY 

wkłady 

Wkład pieniężny 

Przeniesienie lub obciążenie własności rzeczy 

Przeniesienie lub obciążenie innych praw (prawa 
które wspólnik zobowiązuje się wnieść do 

spółki, uważa się na przeniesione na spółkę) 

Wkład niepieniężny 

Świadczenia na rzecz Spółki 
(świadczenia pracy lub innych 

usług) 



SPÓŁKA JAWNA - REPREZENTACJA 

Reprezentacja 
• Każdy wspólnik może reprezentować spółkę samodzielnie 

Pozbawienie i ograniczenie reprezentacji 

• Umowa spółki może przewidywać że wspólnik jest pozbawiony prawa reprezentowania spółki (za zgodą wspólnika) 

• Umowa spółki może przewidywać że wspólnik jest uprawniony do reprezentowania spółki tylko łącznie z innym 
wspólnikiem lub prokurentem 

• Wspólnik może  być pozbawiony prawa reprezentowania spółki wyłącznie z ważnych powodów na mocy 
prawomocnego orzeczenia sądu. Ważnym powodem mogą być: niezdolność umysłowa wspólnika, rażące niedbalstwo, 
prowadzenie działalności konkurencyjnej 

Reprezentacja spółki odnosi się do stosunków zewnętrznych spółki i jest to występowanie (składanie 
oświadczeń woli) w imieniu spółki we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych 



SPÓŁKA JAWNA - PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI 

Stosunki wewnętrzne spółki regulowane są przez umowę Spółki lub przepisy KSH jeżeli umowa nie stanowi 
inaczej 

 Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki 

 Prowadzenie spraw spółki nie można powierzyć osobom trzecim z wyłączeniem wspólników 

 Nieważne jest umowne ograniczenie praw wspólnika do osobistego zasięgania informacji o stanie majątku i 
interesów spółki oraz umowne ograniczenie do osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów spółki 

 Prowadzenie spraw spółki może być powierzone jednemu lub kilku wspólnikom bądź na mocy umowy spółki, 
bądź na podstawie późniejszej uchwały wspólników. Uchwałę wszystkich wspólników zastępuje wówczas 
uchwała tych wspólników, którym powierzono prowadzenie spraw spółki 

 Prawo prowadzenia spraw spółki może być odebrane wspólnikowi z ważnych powodów, na mocy 
prawomocnego orzeczenia sądu (dotyczy to również zwolnienia wspólnika od obowiązku prowadzenia spraw 
spółki) 

 



SPÓŁKA JAWNA - PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI 

Sprawy nieprzekraczające 
zakresu zwykłych 

czynności 
Każdy wspólnik może podejmować je bez 

uprzedniej uchwały wspólników 

Jeżeli przed załatwieniem ww. sprawy choćby 
jeden z wspólników sprzeciwił się jej 

przeprowadzeniu  - wymagana jest uprzednia 
jednomyślna uchwała wspólników mających 

prawo prowadzenia spraw spółki 

Umowa spółki może wprowadzać obowiązek 
podejmowania uchwał jednomyślnych, 
wszystkich wspólników mających prawo 

prowadzenia spraw spółki 

Sprawy przekraczające 
zakres zwykłych czynności 

Do spraw przekraczających 
zakres zwykłych czynności 

spółki wymagana jest zgoda 
wszystkich wspólników, w 

tym także wspólników 
wyłączonych od 

prowadzenia spraw spółki 

Czynności nagłe 

Wspólnik mający prawo 
prowadzenia spraw spółki 

może bez uchwały 
wspólników wykonać 

czynność nagłą, której 
zaniechanie mogłoby 

wyrządzić spółce poważną 
szkodę 



SPÓŁKA JAWNA - PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI 

Przepisy prawa nie definiują zwykłych czynności spółki i przekraczających zakres zwykłych czynności. 
Należy pamiętać, że o zaliczeniu czynności do jednej bądź drugiej kategorii decydują stosunki w danej 
spółce. Niekiedy dana czynność w jednej spółce będzie zaliczana do zwykłych czynności spółki, w innej 
będzie czynnością przekraczającą zakres zwykłych czynności.  

Przykładem spraw przekraczających zakres zwykłych czynności jest np.: zmiana profilu działalności 
gospodarczej, decyzje inwestycyjne, nabycie lub zbycie nieruchomości, podpisanie spisu inwentarza lub 
bilansu, przyjęcie nowego wspólnika, zwolnienie wspólnika od prowadzenia spraw, wystąpienie z 
powództwem o pozbawienie wspólnika prawa do reprezentacji, zgoda na zajmowanie się działalnością 
konkurencyjną (J. Namitkiewicz, Komentarz, t. I, s. 181) 

 



SPÓŁKA JAWNA - PRAWA WSPÓLNIKÓW 

Prawa korporacyjne 
wspólników 

Reprezentacja spółki 

Prowadzenie spraw spółki 

Prawo do informacji 

Żądania rozwiązania Spółki – z ważnych 
powodów 

Prawa majątkowe 
wspólników 

Zwrot wydatków poniesionych w związku z 
prowadzeniem spraw spółki  

Udział w zysku, żądania podziału i wypłaty 

Żądanie corocznej wypłaty odsetek w wysokości  
5% od swojego udziału kapitałowego, nawet gdy 

spółka przyniosła stratę 

Prawo do wypłaty udziałów w majątku spółki w 
przypadku likwidacji spółki 



SPÓŁKA JAWNA - UDZIAŁ W ZYSKACH I  STRATACH 

 Podział zysku pomiędzy wspólników:  

 może określać umowa spółki 

 w braku postanowień umownych – udział każdego ze wspólników jest równy, bez względu na rodzaj 
i wartość wkładów 

 Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także 
do jego udziału w stratach 

 Nie można całkowicie wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach spółki 

 Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach 



SPÓŁKA JAWNA - OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 

Prowadzenie spraw spółki 

Udział w stratach spółki 

Obowiązek wniesienia wkładu do spółki 

Powstrzymywanie się od działalności sprzecznej z interesami spółki 



SPÓŁKA JAWNA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNIKÓW 

 

 

W pierwszej kolejności za zobowiązania odpowiada spółka 
swoim majątkiem (nieograniczona odpowiedzialność) 

Jeżeli spółka nie ma majątku Wierzyciel może sięgnąć do 
majątku poszczególnych wspólników (odpowiedzialność  subsydiarna) 

Wspólnicy odpowiadają bez ograniczeń całym swoim 
majątkiem, solidarnie ze spółka i pozostałymi wspólnikami 
(odpowiedzialność osobista, solidarna) 



SPÓŁKA JAWNA - PROKURA 

USTAWNOWIENIE 
• Zgoda wszystkich wspólników 

mających prawo prowadzenia 
spraw spółki 

Odwołanie 
• Każdy wspólnik mający prawo 

prowadzenia spraw spółki 

W okresie 
likwidacji 

•Dotychczasowa prokura wygasa 

•Nie może być ustanowiona w 
czasie likwidacji 



SPÓŁKA JAWNA - ROZWIĄZANIE A LIKWIDACJA 

 Rozwiązanie spółki jest zdarzeniem prawnym rozpoczynającym proces jej 
likwidacji (wyjątek - Spółkę uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony w 
przypadku, gdy pomimo istnienia przyczyn rozwiązania, przewidzianych w 
umowie, prowadzi ona swoją działalność za zgodą wszystkich wspólników.) 

 Rozwiązanie spółki jest zdarzeniem odnoszącym się do wszystkich wspólników 
i spółki 

 W następstwie zaistnienia przesłanek rozwiązania spółki następuje likwidacja 
lub inna dyspozycja majątkiem spółki związana z zakończeniem jej bytu 



SPÓŁKA JAWNA - ROZWIĄZANIE SPÓŁKI 

Przyczyny 
rozwiązania 
Spółki Jawnej 

Przyczyny przewidziane w umowie spółki 

Jednomyślna uchwała wszystkich wspólników 

Ogłoszenie upadłości spółki 

Śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości 

Wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika  

Wypowiedzenie umowy przez wierzyciela wspólnika 

Prawomocne orzeczenie sądu – z ważnych powodów na wniosek wspólnika 



SPÓŁKA JAWNA - LIKWIDACJA SPÓŁKI 

Przyczyny likwidacji 
Spółki Jawnej – 
likwidacje spółki 

należy 
przeprowadzić gdy 

spółka ulega 
rozwiązaniu (chyba 

że wspólnicy 
uzgodnili inny 

sposób zakończenia 
działalności spółki) 

Przyczyny przewidziane w umowie spółki 

Jednomyślna uchwała wszystkich wspólników 

Ogłoszenie upadłości spółki 

Śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości 

Wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika  

Wypowiedzenie umowy przez wierzyciela wspólnika 

Prawomocne orzeczenie sądu – z ważnych powodów na wniosek wspólnika 



SPÓŁKA JAWNA - WADY I ZALETY 

Wady 

• Wspólnicy odpowiadają 
solidarnie całym swoim 
majątkiem za zobowiązania 
spółki 

• Brak osobowości prawnej  

Zalety 

• Brak wymogu minimalnego 
kapitału 

• Każdy wspólnik może 
reprezentować Spółkę 

• Swoboda w formułowaniu 
treści umowy spółki. 



SPÓŁKA PARTNERSKA 
art. 86 – art. 101 KSH 

 



SPÓŁKA PARTNERSKA 

Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu 
wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. 

 

Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania 
następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego 
rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów 
wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza 
weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, 
rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego. 



SPÓŁKA PARTNERSKA - FIRMA 

Firma Spółki 
Partnerskiej 

powinna 
zawierać 

Nazwisko co najmniej jednego 
partnera 

Dodatkowe 
oznaczenie „spółka 

partnerska”, „i 
partner”, „i 
partnerzy”  

Określenie 
wolnego 
zawodu 

wykonywanego 
w spółce 



SPÓŁKA PARTNERSKA - FIRMA 

Przykład firmy spółki partnerskiej: 

Makuliński Moczydłowski Rostafiński, Włodawiec Kancelaria Radców 
Prawnych i Adwokatów Prokurent Spółka Partnerska  

Łazarski i partnerzy Rzecznicy Patentowi Spółka Partnerska 

Kowalski, Łazarski Architekci Spółka Partnerska 



SPÓŁKA PARTNERSKA - OGÓLNE INFORMACJE 

Akt założycielski 

• Do założenia Spółki Partnerskiej wystarczy zawarcie umowy w zwykłej formie pisemnej  

Minimalna ilość wspólników 

• Co najmniej dwóch wspólników, wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. 

• Wyjątkowo spółka przez maksymalnie 1 rok może funkcjonować z 1 partnerem 

Moment Powstania Spółki 

• Momentem powstania Spółki jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) 
 



SPÓŁKA PARTNERSKA - UMOWA 

Umowa Spółki Partnerskiej powinna zawierać: 

 Określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki 

 Przedmiot działalności spółki 

 Nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki 

 W przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów 

 Firmę i siedzibę spółki 

 Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony 

 Określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość 



SPÓŁKA PARTNERSKA - STOSUNKI WEWNĘTRZNE 

Prowadzenie spraw spółki: 

 Każdy partner ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki 

 Prowadzenie spraw spółki nie można powierzyć osobom trzecim z wyłączeniem partnerów 

 Nieważne jest umowne ograniczenie praw partnera do osobistego zasięgania informacji o stanie majątku i 
interesów spółki oraz umowne ograniczenie do osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów spółki 

 Prowadzenie spraw spółki może być powierzone jednemu lub kilku partnerom bądź na mocy umowy spółki, 
bądź na podstawie późniejszej uchwały partnerów. Uchwałę wszystkich partnerów zastępuje wówczas 
uchwała tych partnerów, którym powierzono prowadzenie spraw spółki 

 Prawo prowadzenia spraw spółki może być odebrane partnerowi z ważnych powodów, na mocy 
prawomocnego orzeczenia sądu (dotyczy to również zwolnienia partnera od obowiązku prowadzenia spraw 
spółki 

 Umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie spraw spółki powierzone zostanie zarządowi 

 



SPÓŁKA PARTNERSKA - PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI 

Sprawy nieprzekraczające 
zakresu zwykłych 

czynności 
Każdy partner  może podejmować je bez 

uprzedniej uchwały wspólników 

Jeżeli przed załatwieniem ww. sprawy 
choćby jeden z partnerów sprzeciwił się jej 

przeprowadzeniu  - wymagana jest 
uprzednia jednomyślna uchwała partnerów  
mających prawo prowadzenia spraw spółki 

Umowa spółki może  wprowadzać 
obowiązek podejmowania uchwał 

jednomyślnych, wszystkich partnerów 
mających prawo prowadzenia spraw spółki 

Sprawy przekraczające 
zakres zwykłych czynności 

Do spraw przekraczających 
zakres zwykłych czynności 

spółki wymagana jest zgoda 
wszystkich partnerów, w 

tym także partnerów 
wyłączonych od 

prowadzenia spraw spółki 

Czynności nagłe 

Partner mający prawo 
prowadzenia spraw spółki 

może bez uchwały 
partnerów wykonać 

czynność nagłą, której 
zaniechanie mogłoby 

wyrządzić spółce poważną 
szkodę 



SPÓŁKA PARTNERSKA - PROKURA 

USTAWNOWIENIE 
• Zgoda wszystkich partnerów 

mających prawo prowadzenia 
spraw spółki 

Odwołanie 
• Każdy wspólnik mający prawo 

prowadzenia spraw spółki 

W okresie 
likwidacji 

•Dotychczasowa prokura wygasa 

•Nie może być ustanowiona w 
czasie likwidacji 



SPÓŁKA PARTNERSKA - REPREZENTACJA 

Reprezentacja 
• Każdy partner może reprezentować spółkę samodzielnie (jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej) 

Pozbawienie prawa reprezentacji 
• Tylko z ważnych powodów 

• Wymagana jest uchwała powzięta ¾ głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby partnerów 
(Umowa spółki może przewidywać surowsze wymogi powzięcia uchwały) 

 

Reprezentacja spółki odnosi się do stosunków zewnętrznych spółki i jest to występowanie (składanie 
oświadczeń woli) w imieniu spółki we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych 



SPÓŁKA PARTNERSKA - REPREZENTACJA 

 Umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentacja spółki 
powierza się zarządowi 

 W takim przypadku: 

 Powołanie zarządu w spółce wyłącza reprezentację spółki sprawowaną przez każdego partnera 

 Zarząd Spółki partnerskiej funkcjonuje na podstawie przepisów o zarządzie w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością  



SPÓŁKA PARTNERSKA - WYSTĄPIENIE WSPÓLNIKA 

 W przypadku utraty przez partnera uprawnień do wykonywania wolnego zawodu, powinien on wystąpić 
ze spółki najpóźniej z końcem roku obrotowego, w którym utracił prawo wykonywania wolnego zawodu 

 Wystąpienie następuje przez pisemne oświadczenie skierowane do zarządu albo do partnera 
uprawnionego do reprezentowania spółki 

 Po bezskutecznym upływie terminu ww. uważa się, że partner wystąpił ze spółki w ostatnim dniu tego 
terminu 

 



SPÓŁKA PARTNERSKA 

Do spółki partnerskiej stosuje się odpowiednio przepisy regulujące poniższe zagadnienia w spółce jawnej: 

 Wkłady wspólników 

 Udział wspólników w zyskach i stratach  

 Prawa wspólnika spółki o charakterze korporacyjnym 

 Prawa wspólnika spółki o charakterze majątkowym 

 Obowiązki wspólnika spółki  

 Likwidacja  spółki 



SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA 
art. 102 – art. 124 KSH 

 



SPÓŁKA KOMANDYTOWA - OGÓLNE INFORMACJE 

Akt założycielski 

• Do założenia Spółki Komandytowej wymagane jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego  

Minimalna ilość wspólników 

• Co najmniej dwóch wspólników (osoby fizyczne, osoby prawne, ułomne osoby prawne) 

• W których jeden jest Komplementariuszem a jeden Komandytariuszem 

• Dopuszczalne jest zawiązanie spółki przez różne podmioty np. osoba prawna z osobą fizyczną 

 
Moment Powstania Spółki 

• Momentem powstania Spółki jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) 
 



SPÓŁKA KOMANDYTOWA - FIRMA 

FIRMA 
SPÓŁKI 

KOMANDY
TOWEJ 

Nazwisko jednego lub 
kilku komplementariuszy 

Gdy komplementariuszem jest osoba 
prawna, firma powinna zwierać pełne 
brzemiennie firmy (nazwy) tej osoby 
prawnej z dodatkowym oznaczeniem 

Spółka Komandytowa 

Dodatek spółka 
komandytowa 
(dopuszczalny 
skrót „sp.k.”) 



SPÓŁKA KOMANDYTOWA - FIRMA 

Przykład firmy spółki komandytowej: 

DODIDDONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka Komandytowa  

Kowalski, Łazarski Spółka Komandytowa  

Kowalscy Spółka Komandytowa  



SPÓŁKA KOMANDYTOWA - UMOWA 

firmę i siedzibę spółki 

przedmiot działalności spółki 

czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony 

oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość 

oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową) 

Umowa spółki Komandytowej powinna zawierać: 



SPÓŁKA KOMANDYTOWA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Osoby, które działały 
w imieniu spółki po 
jej zawiązaniu, a 
przed jej wpisem do 
rejestru, odpowiadają 
solidarnie 

Odpowiedzialność 
wspólników w 

spółce 
komandytowej – 
po zawiązaniu 
spółki, przed 

wpisem do rejestru 



SPÓŁKA KOMANDYTOWA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

• Odpowiada bez ograniczenia wobec wierzycieli za 
zobowiązania spółki Komplementariusze 

(bez ograniczeń) 

• Odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej 
wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej 

• Jest wolny od odpowiedzialności w granicach 
wkładu wniesionego do Spółki 

Komandytariusze 
(ograniczona odpowiedzialność) 

Odpowiedzialność wspólników Spółki Komandytowej po wpisaniu spółki do KRS 



SPÓŁKA KOMANDYTOWA - WKŁADY 

 Jeżeli komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, zaś 
komandytariuszem jest wspólnik tej spółki, wkładu komandytariusza nie mogą stanowić jego udziały w 
tej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcje tej spółki akcyjnej 

 Jeżeli wkładem komandytariusza do spółki jest w całości lub w części świadczenie niepieniężne, umowa 
spółki określa przedmiot tego świadczenia (aport), jego wartość, jak również osobę wspólnika 
wnoszącego takie świadczenie niepieniężne 

 Zobowiązanie do wykonania pracy lub świadczenia usług na rzecz spółki oraz wynagrodzenie za usługi 
świadczone przy powstaniu spółki nie mogą stanowić wkładu komandytariusza do spółki, chyba że 
wartość innych jego wkładów do spółki nie jest niższa od wysokości sumy komandytowej 

 Postanowienie wspólników zwalniające komandytariusza z obowiązku wniesienia wkładu jest nieważne 

 Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wkład komandytariusza może być wniesiony w wartości niższej niż 
suma komandytowa 



SPÓŁKA KOMANDYTOWA - REPREZENTACJA 

Reprezentacja 

• Komplementariusze reprezentują spółkę 

• Komandytariusze mogą reprezentować Spółkę tylko jako pełnomocnicy (Jeżeli komandytariusz dokona w imieniu spółki 
czynności prawnej, nie ujawniając swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich 
bez ograniczenia) 

Komplementariusz może być pozbawiony prawa reprezentacji Spółki: na mocy prawomocnego orzeczenia sądu lub 
postanowieniami umowy spółki 

 

Pozbawienie i ograniczenie reprezentacji wspólnika  

Reprezentacja spółki odnosi się do stosunków zewnętrznych spółki i jest to występowanie (składanie oświadczeń woli) w 
imieniu spółki we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych 



SPÓŁKA KOMANDYTOWA - STOSUNKI WEWNĘTRZNE 

Stosunki wewnętrzne spółki regulowane są przez umowę Spółki lub przepisy KSH jeżeli umowa nie stanowi 
inaczej 

 Komandytariusze: nie mają prawa, ani obowiązku prowadzenia spraw Spółki (chyba że 
umowa spółki stanowi inaczej) 

 Komplementariusz: każdy komplementariusz ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw 
spółki. Pozbawienie komplementariusza tego prawo może nastąpić tylko z ważnych powodów 

 



SPÓŁKA KOMANDYTOWA - STOSUNKI WEWNĘTRZNE 

Sprawy nieprzekraczające 
zakresu zwykłych 

czynności 
Każdy Komplementariusz może 
podejmować je bez uprzedniej 
uchwały Komplementariuszy 

Jeżeli przed dokonaniem ww. 
czynności choćby jeden z 

Komplementariuszy sprzeciwił 
się jej dokonaniu - wymagana 
jest uprzednia jednomyślna 
uchwała Komplementariuszy 

Sprawy przekraczające 
zakres zwykłych czynności 

Do spraw przekraczających 
zakres zwykłych czynności 

spółki wymagana jest zgoda 
wszystkich 

Komplementariuszy  

Czynności nagłe 

Komplementariusz może 
wykonać czynność nagłą, 

której zaniechanie mogłoby 
wyrządzić spółce poważną 

szkodę 



SPÓŁKA KOMANDYTOWA - PRAWA KOMPLEMENTARIUSZY 

Prawa korporacyjne 
Komplementariuszy 

Reprezentacja spółki 

Prowadzenie spraw spółki 

Prawa majątkowe 
Komplementariuszy 

Prawo do wypłaty udziałów w majątku 
spółki w przypadku likwidacji spółki 

Udział w zysku, żądania podziału i 
wypłaty 



SPÓŁKA KOMANDYTOWA - PRAWA KOMANDYTARIUSZY 

Prawa korporacyjne 
Komandytariuszy 

Badanie sprawozdań finansowych Spółki 

Prawa majątkowe 
Komandytariuszy 

Uczestniczenie w zysku spółki proporcjonalnie do jego 
wkładu rzeczywiście wniesionego (chyba że umowa 

stanowi inaczej)  

Zysk przypadający komandytariuszowi za dany rok 
obrotowy jest przeznaczany w pierwszej kolejności na 
uzupełnienie jego wkładu rzeczywiście wniesionego do 

wartości umówionego wkładu 

Udział w stracie do wysokości umówionego 
wkładu 

Żądanie corocznej wypłaty odsetek w 
wysokości  5% od swojego udziału, 
nawet gdy Spółka poniosła stratę 



SPÓŁKA KOMANDYTOWA - UDZIAŁ W ZYSKACH I STRATACH  

Komplementariusz: 

 ma  prawo do równego udziału w zyskach i stratach bez względu na rodzaj i wartość wniesionego 
wkładu. Określony w umowie spółki udział w zysku w razie wątpliwości odnosi się także do udziału w 
stratach 

Komandytariusz: 

 udział w stracie - w razie wątpliwości komandytariusz uczestniczy w stracie jedynie do wartości 
umówionego wkładu, umowa spółki może zwolnic komandytariusza id udziału w stratach 

 udział w zysku -  uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego 
do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zysk przypadający komandytariuszowi za dany rok 
obrotowy jest przeznaczany w pierwszej kolejności na uzupełnienie jego wkładu rzeczywiście 
wniesionego do wartości umówionego wkładu 



SPÓŁKA KOMANDYTOWA - ROZWIĄZANIE SPÓŁKI 

Przyczyny 
rozwiązania 
Spółki 
Komandytowej 

Przyczyny przewidziane w umowie spółki 

Jednomyślna uchwała wszystkich wspólników 

Ogłoszenie upadłości spółki 

Śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości (śmierć komandytariusza nie powoduje rozwiązania 
spółki) 

Wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika  

Wypowiedzenie umowy przez wierzyciela wspólnika 

Prawomocne orzeczenie sądu – z ważnych powodów na wniosek wspólnika 



SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

Do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy n.in regulujące poniższe zagadnienia w spółce 
jawnej: 

 Wkłady wspólników 

 Udział wspólników Udział w zyskach i stratach  

 Likwidacja  spółki 

 



SPÓŁKA 
KOMANDYTOWO – 

AKCYJNA 
art. 126 -  art. 150 KSH 

 



SPÓŁKA KOMANDYTOW0-AKCYJNA OGÓLNE INFORMACJE 

Akt założycielski 

• Aktem założycielskim w Spółce Komandytowo – Akcyjnej jest status, który musi być sporządzony w formie 
aktu notarialnego  

• Minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 50 000,00 zł 

 
Minimalna ilość wspólników 

• Co najmniej dwóch wspólników (osoby fizyczne, osoby prawne, ułomne osoby prawne) 

• W których jeden jest Komplementariuszem a jeden Akcjonariuszem   

Moment Powstania Spółki 

• Momentem powstania Spółki jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) 
 



SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA - FIRMA 

FIRMA 
SPÓŁKI  

Nazwisko jednego lub kilku 
komplementariuszy 

Gdy komplementariuszem jest osoba prawna, 
firma powinna zwierać pełne brzemiennie firmy 

(nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym 
oznaczeniem Spółka Komandytowo-Akcyjna. Nie 

wyklucza to zamieszczenie nazwiska 
komplementariusza, który jest osobą fizyczną.  

Dodatek spółka 
komandytowo-

akcyjna  
(dopuszczalny skrót 

„S.K.A.”) 

Nazwisko albo firma (nazwa) akcjonariusza 
nie może być zamieszczane w firmie spółki. 
W przypadku zamieszczenia nazwiska albo 
firmy (nazwy) akcjonariusza w firmie spółki 
akcjonariusz ten odpowiada wobec osób 
trzecich tak jak komplementariusz 



SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA - FIRMA 

Przykład firmy spółki komandytowo-akcyjnej: 

GO PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
Komandytowo-akcyjna 

Kowalski, Łazarski Spółka Komandytowo-akcyjna 



SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA  - STATUT 

Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien zawierać: 

 firmę i siedzibę spółki 

 przedmiot działalności spółki 

 czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony 

 oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość 

 wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, 
czy akcje są imienne, czy na okaziciela 

 liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje 
różnych rodzajów 

 nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń 

 organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady 
nadzorczej 

 



SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

• Odpowiada bez ograniczenia za 
zobowiązania spółki Komplementariusz 

(bez ograniczeń) 

• Nie odpowiada za zobowiązania 
spółki Akcjonariusz 

(ograniczona odpowiedzialność) 

Odpowiedzialność wspólników Spółki Komandytowo-akcyjnej po wpisaniu spółki do KRS 



SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Osoby, które działały 
w imieniu spółki po 
jej zawiązaniu, a 
przed jej wpisem do 
rejestru, odpowiadają 
solidarnie 

Odpowiedzialność 
wspólników w 

spółce 
komandytowo – 

akcyjnej po 
zawiązaniu a przed 

jej  wpisem do 
rejestru 



SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA - PRAWA KOMPLEMENTARIUSZY 

Prawa korporacyjne 
Komplementariuszy 

Reprezentacja spółki 

Prowadzenie spraw spółki 

Uczestnictwo w walnym 
zgromadzeniu 

Prawo głosowania na 
walnym zgromadzeniu  

Wypowiedzenie umowy 
Spółki 

Prawa majątkowe 
Komplementariuszy 

Udział w zysku proporcjonalnie 
do wniesionego wkładu 

żądanie podziału i wypłaty 
zysku 



SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA -   
PRAWA AKCJONARIUSZY 

Prawa korporacyjne 
Akcjonariuszy 

Uczestnictwo w walnym 
zgromadzeniu 

Prawo głosowania na 
walnym zgromadzeniu  

Prawa majątkowe 
Akcjonariuszy 

Udział w zysku proporcjonalnie 
do wniesionego wkładu 

żądania podziału i wypłaty 
zysku 



SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA - OBOWIĄZKI 

• Reprezentowanie Spółki 

• Prowadzenie spraw Spółki 

• Wniesienie wkładu  

 

Komplementariusz 

• Świadczenia określone w statucie Spółki 
(świadczenia pracy lub innych usług) 

 AKCJONARIUSZ 



SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA - REPREZENTACJA 

Reprezentacja 

• Komplementariusze reprezentują spółkę 

• Akcjonariusze mogą reprezentować Spółkę tylko jako pełnomocnicy (Jeżeli akcjonariusz dokona czynności prawnej w 
imieniu spółki nie ujawniając swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez 
ograniczenia; dotyczy to także reprezentowania spółki przez akcjonariusza, który nie ma umocowania albo przekroczy 
jego zakres.) 

Komplementariusz może być pozbawiony prawa reprezentacji Spółki: na mocy prawomocnego orzeczenia sądu lub 
postanowieniami statutu spółki 

Późniejsze pozbawienie komplementariusza prawa reprezentowania spółki stanowi zmianę statutu spółki i wymaga zgody 
wszystkich pozostałych komplementariuszy. 

 

Pozbawienie i ograniczenie reprezentacji wspólnika  

Reprezentacja spółki odnosi się do stosunków zewnętrznych spółki i jest to występowanie (składanie oświadczeń woli) w 
imieniu spółki we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych 



SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA - ORGANY 

Organy w 
Spółce 

Organ Kontroli 

Rada Nadzorcza 

Organ 
uchwałodawczy 

Walne zgromadzenie 



SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA - ORGANY 

 W spółce komandytowo-akcyjnej można ustanowić radę nadzorczą. Jeżeli liczba akcjonariuszy 
przekracza dwadzieścia pięć osób, ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe 

 Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie 

 Komplementariusz albo jego pracownik nie może być członkiem rady nadzorczej 

 Jeżeli komplementariusz objął lub nabył akcje spółki komandytowo-akcyjnej, nie wykonuje on 
prawa głosu z tych akcji przy podejmowaniu uchwał w przedmiocie powoływania i 
odwoływania członków rady nadzorczej. Nie może on również być pełnomocnikiem 
pozostałych akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu przy podejmowaniu takich uchwał 



SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA - WALNE ZGROMADZENIE 

 Walne zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. 

 Uchwały walnego zgromadzenia oprócz innych spraw, wymienionych w dziale KSH Spółka komadytowo 
– akcyjna lub w statucie, wymaga: 

1)   rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariuszy z działalności spółki oraz sprawozdania 
finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy 

2)   udzielenie komplementariuszom prowadzącym sprawy spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 

3)   udzielenie członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 

4)   wybór biegłego rewidenta, chyba że statut przewiduje w tej sprawie kompetencję rady nadzorczej 

5)   rozwiązanie spółki 

 



SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA - WALNE ZGROMADZENIE 

 Zgody wszystkich komplementariuszy wymagają, pod rygorem nieważności, uchwały walnego zgromadzenia w sprawach: 

1)   powierzenia prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki jednemu albo kilku komplementariuszom 

2)   podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej akcjonariuszom 

3)   zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania 

4)   zbycia nieruchomości spółki 

5)   podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego 

6)   emisji obligacji 

7)   połączenia i przekształcenia spółki 

8)   zmiany statutu 

9)   rozwiązania spółki 

10)  innych czynności przewidzianych w dziale niniejszym lub w statucie 

 



SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA - WALNE ZGROMADZENIE 

 Zgody większości komplementariuszy wymagają, pod rygorem nieważności, 
uchwały walnego zgromadzenia w sprawach: 

1)   podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej komplementariuszom 

2)   sposobu pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy 

3)   innych czynności przewidzianych w statucie 

 



SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA - PODZIAŁ ZYSKU 

Komplementariusz oraz akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki 
proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki, chyba że 
statut stanowi inaczej. 



SPÓŁKA KOMANDYTOW0-AKCYJNA - ROZWIĄZANIE SPÓŁKI 

Przyczyny 
rozwiązania 
Spółki 
Komandytowo-
akcyjnej 

Przyczyny przewidziane w statucie spółki 

uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki 

Ogłoszenie upadłości spółki (Ogłoszenie upadłości akcjonariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki) 

Śmierć jedynego komplementariusza, chyba że statut stanowi inaczej 

inne przyczyny przewidziane prawem 

ogłoszenie upadłości jedynego komplementariusza, chyba że statut stanowi inaczej  

Wystąpienie jedynego komplementariusza 



SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

art. 151 – art. 300 KSH 

 



SPÓŁKA Z O.O. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo 
więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, zarówno w celu 
zarobkowym jak i niegospodarczym. 



SPÓŁKA Z O.O. - OGÓLNE INFORMACJE 

Akt założycielski 

• Umowa Spółki z ograniczona odpowiedzialnością powinna być sporządzony w formie aktu notarialnego 

Minimalna ilość wspólników 

• Co najmniej jeden wspólnik (osoba fizyczna, osoba prawna, ułomna osoba prawna)  

Moment Powstania Spółki 

• Z chwilą zawarcie umowy spółki 

• Powstaje spółka w organizacji, która z chwilą wpisu do KRS nabywa osobowość prawną 
 



SPÓŁKA Z O.O. 

Czynności niezbędne 
do powstania  

spółki z o.o. 

Zawarcie umowy spółki 

Wniesienie przez wspólników wkładów na 
pokrycie całego kapitału zakładowego 

Powołanie Zarządu 

Ustanowienie rady nadzorczej lub komisji nadzorczej 
jeśli wymaga tego ustawa lub umowa spółki 

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 



SPÓŁKA Z O.O. - FIRMA  

Firma Spółki 
z o.o. 

powinna 
zawierać 

Nazwa może być obrana dowolnie 

Dodatkowe 
oznaczenie „spółka z 

ograniczoną 
odpowiedzialnością”, 

dopuszczalne jest 
używanie „spółka z 
o.o.”, „sp. z o.o.”  



SPÓŁKA Z O.O. - FIRMA 

Przykład firmy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: 

„BREMBO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

„EDP RENEWABLES POLSKA” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

„ENDRESS + HAUSER POLSKA” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

 



SPÓŁKA Z O.O. - UMOWA 

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać: 

 firmę i siedzibę spółki 

 przedmiot działalności spółki 

 wysokość kapitału zakładowego 

 czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział 

 liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników 

 czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony 

 



SPÓŁKA Z O.O. - ZGŁOSZENIE DO KRS 

Zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego powinno zawierać: 

 firmę, siedzibę i adres spółki 

 przedmiot działalności spółki 

 wysokość kapitału zakładowego 

 określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział 

 nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki 

 nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli ustawa lub umowa spółki wymaga 
ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej 

 jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności; 

 czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony 

 jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma 

 



SPÓŁKA Z O.O. - ZGŁOSZENIE DO KRS 

• Zarząd 

Podmiot zgłaszający 

• Sześć miesięcy od dnia zawarcia umowy 

Termin na zgłoszenie 

• Sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę spółki 

Właściwy organ przyjmujący zgłoszenie 



SPÓŁKA Z O.O. - KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

Kapitał dzieli się na udziały o 
równej albo nierównej wartości 
nominalnej  

Wartość nominalna udziału nie 
może być niższa niż 50 zł 

Umowa Spółki stanowi czy wspólnik może mieć 
jeden czy więcej udziałów. Jeżeli wspólnik 
może mieć więcej niż jeden udział, wówczas 
wszystkie udziały w kapitale zakładowym 
powinny być równe i niepodzielne. 

Minimalna wysokość kapitału zakładowego 
wynosi 5 000,00 zł 



SPÓŁKA Z O.O. - ORGANY PODZIAŁ 

Organy w 
Spółce z o.o. 

Organ nadzoru 

Rada Nadzorcza / Komisja 
rewizyjna 

Organ 
zarządzający 

Zarząd 

Organ 
uchwałodawczy 

Zgromadzenie wspólników 



SPÓŁKA Z O.O. - ZARZĄD 

 

 

Powołanie 
Zarządu 

•Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że 
umowa spółki stanowi inaczej 

Kto może być 
członkiem 

•Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona 

•Członkiem zarządu może być osoba fizyczna mająca pełna zdolność do czynności 
prawnej, z wyjątkiem osób skazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 
określone w KSH i niektóre w kodeksie karnym 

Skład 

•Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków 



SPÓŁKA Z O.O. - ODWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU 

Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. Nie pozbawia go to roszczeń 
ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. 

Umowa spółki może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania członka 
zarządu do ważnych powodów. 

Odwołany członek zarządu jest uprawniony i obowiązany do złożenia wyjaśnień w toku przygotowania 
sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia 
przez niego funkcji członka zarządu, oraz do udziału w zgromadzeniu wspólników zatwierdzającym 
sprawozdania, chyba że akt odwołania stanowi inaczej. 

 



SPÓŁKA Z O.O. - MANDAT CZŁONKA ZARZĄDU 

Umowa spółki nie reguluje okresu mandatu 
• Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 

za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu 

W przypadku powołania członka zarządu na okres dłuższy niż rok Czas oznaczony 
• Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 

za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu 

Czas nieoznaczony 
• Mandat wygasa z chwilą odwołania, śmierci, rezygnacji 



SPÓŁKA Z O.O. - ZARZĄD 

Prawo 
prowadzenia 
spraw Spółki 

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy wszystkie decyzje podejmuje jedyny członek zarządu (samodzielnie) 

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy zgodnie z umowa spółki 

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, Każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki 

Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności 
spółki 

Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w wyżej, choćby jeden z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się 
jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała zarządu 



SPÓŁKA Z O.O. - ZARZĄD 

W przypadku gdy jedyny wspólnik nie 
jest jedynym członkiem zarządu, 

spółkę reprezentuje 

Rada Nadzorcza 

Pełnomocnik powołany uchwała 
zgromadzenia wspólników 

W przypadku gdy jedyny wspólnik 
jest jedynym członkiem zarządu,  

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 

Zasady reprezentowania spółki w sporach z członkiem zarządu 



SPÓŁKA Z O.O. - ZARZĄD 

 Decyzje w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podejmowane są przez Zarząd w drodze 
uchwał 

 Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów 

 Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo 
zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. 

 Umowa spółki może przewidywać, że w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa 
zarządu, jak również przyznawać mu określone uprawnienia w zakresie kierowania pracami 
zarządu 



SPÓŁKA Z O.O. - PROKURENT 

USTAWNOWIENIE • Zgoda wszystkich członków 
zarządu 

Odwołanie 
• Każdy członek zarządu może 

odwołać prokurę 

W okresie 
likwidacji 

•Dotychczasowa prokura wygasa 

•Nie może być ustanowiona w 
czasie likwidacji 



SPÓŁKA Z O.O. - ZARZĄD REPREZENTACJA 

 Prawo członka zarządu do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i 
pozasądowych spółki. 

 Prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec 
osób trzecich. 

 
Sposób 
reprezentacji 
Spółki 

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy wszystkie decyzje podejmuje jedyny członek 
zarządu (Prezes) 

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy: 

- Umowa określa sposób reprezentacji 

- Jeżeli umowa 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 



SPÓŁKA Z O.O. - ZAKAZ ZAJMOWANIA SIĘ INTERESAMI 
KONKURENCYJNYMI PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU 

 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 

 Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, zgody udziela organ uprawniony do powoływania zarządu 

 



SPÓŁKA Z O.O. - PRAWO KONTROLI 

• Każdemu wspólnikowi (samodzielnie) 

• Każdemu wspólnikowi z upoważnioną przez 
siebie osobą 

Prawo kontroli 
przysługuje 

• Wspólnik może w każdym czasie: 
przeglądać księgi i dokumenty spółki, 
sporządzać bilans dla swego użytku lub 
zadać wyjaśnień od zarządu  

Na czym polega 
prawo ? 



SPÓŁKA Z O.O. - OGRANICZENIE KONTORLI 

Ograniczenie 
prawa kontroli 

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 

Jeżeli wspólnikowi odmówiono wyjaśnień lub wglądu do dokumentów bądź ksiąg spółki, 
może on: 

- Żądać roztrzygnięcia sprawy uchwałą wspólników. Uchwała powinna być powzięta w 
terminie miesiąca od dnia zgłoszenia żądania 

- 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, w przypadku niepowzięcia uchwały wspólników w tym terminie 

Wyłączenie lub ograniczenie 
indywidulanej kontroli 

wspólników, może nastąpić: 

w umowie spółki w związku z ustanowieniem 
rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej 



SPÓŁKA Z O.O. - ORGANY NADZORU 

Organy nadzoru 
w spółce z o.o. 

Organ fakultatywny. 
Obligatoryjny jeżeli wartość 
kapitału zakładowego spółki 
przekracza 500 000,00 zł, a 

wspólników jest więcej niż 25 

Rada Nadzorcza 

Organ fakultatywny 

Komisja rewizyjna 



SPÓŁKA Z O.O. - RADA NADZORCZA 

 

 

Powołanie 

• Członkowie rady nadzorczej powoływani są i odwoływani uchwałą 
wspólników 

• Umowa spółki może przewidywać inny sposób powoływania lub 
odwoływania członków rady nadzorczej 

Skład 

• Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków 

Kadencja i 
mandat 

• Członków rady nadzorczej powołuje się na rok, jeżeli umowa spółki nie 
stanowi inaczej 

• Uchwałą wspólników członkowie rady nadzorczej mogą być odwołani w 
każdym czasie 



SPÓŁKA Z O.O. - RADA NADZORCZA 

członek zarządu spółki 

prokurent spółki 

likwidator 

Kierownik oddziału lub zakładu 

Zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat 

Zakaz dotyczy również osób, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi 

Członek rady nadzorczej nie może być jednocześnie: 



SPÓŁKA Z O.O. - RADA NADZORCZA 

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. 



SPOŁKA Z O.O. - RADA NADZORCZA 

 Umowa spółki może przewidywać, że członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 
rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie 
głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej 

 Podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak 
stanowi. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu 
uchwały 

 Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej nie dotyczy wyborów przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w 
czynnościach tych osób 

 Zgromadzenie wspólników może uchwalać regulamin rady nadzorczej, określający jej organizację i sposób 
wykonywania czynności. Zgromadzenie wspólników może upoważnić radę nadzorczą do uchwalenia jej 
regulaminu 

 



SPÓŁKA Z O.O. - RADA NADZORCZA  

Kompetencje rady nadzorczej: 

 Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności 

 Ocena sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdań zarządu z działalności spółki w zakresie ich 
zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym 

 Ocena wniosku zarządu dotycząca podziału zysku i pokrycia straty 

 Składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z oceny sprawozdania 
finansowego spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki, wniosków zarządu dotyczących podziału 
zysku i pokryciu strat 

 Każdy członek rady nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru, chyba że umowa spółki 
stanowi inaczej 

 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 



SPÓŁKA Z O.O. - RADA NADZORCZA  

Umowa spółki może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej w szczególność 
stanowić, że: 

 zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed dokonaniem 
oznaczonych w umowie spółki czynności 

 Rada nadzorcza ma prawo zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, 
poszczególnych lub wszystkich członków zarządu 



SPÓŁKA Z O.O. - KOMISJA REWIZYJNA 

 

 

Powołanie 

• Członkowie komisji rewizyjnej powoływani są i odwoływani uchwałą wspólników 

• Umowa spółki może przewidywać inny sposób powoływania lub odwoływania członków komisji 
rewizyjnej  

Skład 

• Komisja rewizyjna składa się z co najmniej trzech członków 

Kadencja i 
mandat 

• 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 

• 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 



SPÓŁKA Z O.O. - RADA NADZORCZA  

Kompetencje rady nadzorczej: 

 Ocena sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdań zarządu z działalności spółki w zakresie ich 
zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym 

 Ocena wniosku zarządu dotycząca podziału zysku i pokrycia straty 

 Składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z oceny sprawozdania 
finansowego spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki, wniosków zarządu dotyczących podziału 
zysku i pokryciu strat 

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



SPÓŁKA Z O.O. - ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW  

Zwyczajne 
zgromadzenie 
wspólników 
powinno odbyć 
się w terminie 6 
miesięcy po 
upływie każdego 
roku obrotowego 

Zwyczajne 
zgromadzenie 
wspólników Nadzwyczajne 

zgromadzenie 
wspólników 
zwołuje się w 
przypadkach 
określonych w 
KSH lub w 
umowie, a także 
gdy organy lub 
osoby uprawnione 
do zwoływania 
zgromadzenia 
uznają to za 
wskazane  

Nadzwyczajne 
zgromadzenie 
wspólników 



SPÓŁKA Z O.O. - ZMIANA UMOWY 

Uchwała 
wspólników 

Zgłoszenie 
do KRS 

Wpis do 
Rejestru 



SPÓŁKA Z O.O. - ZASKARŻANIE UCHWAŁ 

Zaskarżenie uchwał 
zgromadzenia 

wspólników może 
nastąpić przez 

Wytoczenie powództwa 
przeciwko spółce o 

stwierdzenie nieważności 
uchwały sprzecznej z 

ustawą 

Zaskarżenie w drodze wytoczonego przeciwko spółce 
powództwa o uchylenie uchwały sprzecznej z umową 
spółki bądź dobrymi obyczajami i godzącą w interesy 
spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie wspólnika 



SPÓŁKA Z O.O. - ZASKARŻANIE UCHWAŁ 

Prawo do 
zaskarżenia 

uchwały 
wspólników 
przysługuje: 

zarządowi, radzie 
nadzorczej, komisji 

rewizyjnej oraz 
poszczególnym ich 

członkom 

wspólnikowi, który 
głosował przeciwko 
uchwale, a po jej 
powzięciu zażądał 
zaprotokołowania 

sprzeciwu 

wspólnikowi bezzasadnie 
niedopuszczonemu do 

udziału w zgromadzeniu 
wspólników 

wspólnikowi, który nie był 
obecny na zgromadzeniu, 

jedynie w przypadku 
wadliwego zwołania 

zgromadzenia wspólników 
lub też powzięcia uchwały w 

sprawie nieobjętej 
porządkiem obrad 

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 



SPÓŁKA Z O.O. - ZASKARŻANIE UCHWAŁ 

Termin na zaskarżenie uchwały 

Powództwo o uchylenie uchwały 
wspólników należy wnieść w terminie 

miesiąca od dnia otrzymania 
wiadomości o uchwale, nie później 
jednak niż w terminie 6 miesięcy od 

dnia powzięcia uchwały 

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. (Upływ terminów określonych w § 3 
nie wyłącza możliwości podniesienia zarzutu 

nieważności uchwały) 



SPÓŁKA Z O.O. - WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA 

Uprawnienie do 
żądania wyłączenia 

wspólnika 

• Z ważnych przyczyn na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią 
więcej niż połowę kapitału zakładowego 

• Umowa spółki może przyznać prawo wystąpienia z powództwem, także mniejszej liczbie wspólników, jeżeli ich udziały stanowią 
więcej niż połowę 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 

Właściwy Organ 

• Sąd gospodarczy, właściwy w którego okręgu spółka ma siedzibę 

• Jest to sprawa o charakterze majątkowym, właściwość rzeczowa sądu będzie zależeć od wartości przedmiotu sporu 



SPÓŁKA Z O.O. - WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA 

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 celu zabezpieczenia powództwa sąd może, z ważnych powodów, zawiesić 
wspólnika w wykonywaniu jego praw udziałowych w spółce  

W przypadku gdy orzeczenie o wyłączeniu stało się bezskuteczne z przyczyn 
określonych powyżej, wspólnik bezskutecznie wyłączony ma prawo żądać od 

pozywających naprawienia szkody 

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 



SPÓŁKA Z O.O. - ROZWIĄZANIE  

Przyczyny 
rozwiązania 
Spółki z o.o. 

przyczyny przewidziane w umowie spółki np. upływ czasu, śmierć 
wspólnika) 

uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby 
spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza; 

ogłoszenie upadłości spółki; 

inne przyczyny przewidziane prawem. 



SPÓŁKA Z O.O. - ROZWIĄZANIE  

Sąd rejestrowy 
może orzec o 
rozwiązaniu 
wpisanej do 
rejestru spółki 
kapitałowej w 
przypadku, 
gdy 

nie zawarto umowy spółki 

określony w umowie albo statucie przedmiot działalności spółki jest 
sprzeczny z prawem 

umowa albo statut spółki nie zawiera postanowień dotyczących firmy, 
przedmiotu działalności spółki, kapitału zakładowego lub wkładów 

wszystkie osoby zawierające umowę spółki albo podpisujące statut nie 
miały zdolności do czynności prawnych w chwili ich dokonywania 



SPÓŁKA Z O.O. - ROZWIĄZANIE  

Poza przypadkami, o których mowa w poprzednich 
slajdach sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki: 

na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli 
osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły 

inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki 

na żądanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu 
państwowego, jeżeli działalność spółki naruszająca prawo 

zagraża interesowi publicznemu 



SPÓŁKA AKCYJNA 
art. 301 – art. 490 KSH 

 



SPÓŁKA AKCYJNA - OGÓLNE INFORMACJE 

Akt założycielski 

• Statut Spółki Akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego 

Minimalna ilość wspólników 

• Co najmniej jeden akcjonariusz  (osoba fizyczna, osoba prawna, ułomna osoba prawna)  

Moment Powstania Spółki 

• Objęcie wszystkich akcji  

• Powstaje spółka w organizacji, która z chwilą wpisu do KRS nabywa osobowość prawną 
 



SPÓŁKA AKCYJNA 

Czynności niezbędne do 
powstania spółki akcyjnej 

Zawarcie umowy założycielskiej 
(akt założycielski i statut spółki) 

Zebranie i pokrycie kapitału 
zakładowego  

Powołanie Zarządu i Rady 
Nadzorczej  

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 



SPÓŁKA AKCYJNA - FIRMA  

Firma 
Spółki 

Firma może być obrana 
dowolnie 

Dodatkowe 
oznaczenie 

„spółka akcyjna”, 
dopuszczalne jest 
używanie „S.A.” 



SPÓŁKA AKCYJNA - FIRMA 

Przykład firmy spółki akcyjnej: 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” Spółka Akcyjna 

PKP ENERGETYKA Spółka Akcyjna 

TECHNITEL Spółka Akcyjna 

 



SPÓŁKA AKCYJNA - STATUT 

Statut Spółki Akcyjnej powinien określać (pod rygorem nieważności): 

 firmę i siedzibę spółki 

 przedmiot działalności spółki 

 czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony 

 wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego 

 wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela 

 liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów 

 nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli 

 liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz 
podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej 

 pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym 

 



SPÓŁKA AKCYJNA - STATUT 

Statut Spółki Akcyjnej powinien określać (pod rygorem bezskuteczności wobec spółki): 

 liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki oraz związanych z nimi 
praw 

 wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz spółki, poza obowiązkiem wpłacenia 
należności za akcje 

 warunków i sposobu umorzenia akcji 

 ograniczeń zbywalności akcji 

 uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom, o których mowa w art. 354 

 co najmniej przybliżonej wielkości wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku 
z jej utworzeniem 

 



SPÓŁKA AKCYJNA - ZGŁOSZENIE DO KRS 

Zgłoszenie spółki akcyjnej do sądu rejestrowego powinno zawierać: 

 firmę, siedzibę i adres spółki albo adres do doręczeń 

 przedmiot działalności spółki 

 wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji 

 wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje 

 liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania 

 wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została pokryta przed zarejestrowaniem 

 nazwiska i imiona członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki 

 nazwiska i imiona członków rady nadzorczej 

 jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności 

 czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony 

 jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma 

 jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach 
lub majątku spółki niewynikające z akcji - zaznaczenie tych okoliczności 



SPÓŁKA AKCYJNA - ZGŁOSZENIE DO KRS 

• Zarząd (wniosek podpisują wszyscy członkowie zarządu) 

Podmiot zgłaszający 

• Sześć miesięcy od dnia zawarcia umowy 

Termin na zgłoszenie 

• Sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę spółki 

Właściwy organ przyjmujący zgłoszenie 



SPÓŁKA AKCYJNA - KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

Minimalna wysokość 
kapitału zakładowego 
wynosi 100 000,00 zł 

Wartość nominalna 
akcji nie może być 
niższa niż 0,01 zł 



SPÓŁKA AKCYJNA - ORGANY 

Organy w 
Spółce Akcyjnej 

Organ nadzoru 

Rada Nadzorcza 

Organ 
zarządzający 

Zarząd 

Organ 
uchwałodawczy 

Walne zgromadzenie  
Akcjonariuszy 



SPÓŁKA AKCYJNA - ZARZĄD 

 

 

Powołanie 
Zarządu 

•Członków Zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki 
stanowi inaczej 

•Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez 
walne zgromadzenie 

Kto może być 
członkiem 

•Członkiem zarządu może być osoba fizyczna mająca pełna zdolność do czynności 
prawnej, z wyjątkiem osób skazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 
określone w KSH i niektóre w kodeksie karnym 

•Do zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona 

Skład 

•Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków  

 



SPÓŁKA AKCYJNA - KADENCJA ZARZĄDU 

Okres sprawowania 
funkcji przez członka 
zarządu nie może być 
dłuższy niż 5 lat 
(kadencja) 

Ponowne powołanie tej 
samej osoby na członka 
zarządy są dopuszczalne 
na kadencje nie dłuższe 
niż 5 lat każda. Powołanie 
może nastąpić nie 
wcześniej niż na rok 
przed upływem bieżącej 
kadencji członka zarządu 

Status Spółki może 
przewidywać, że 
członków zarządu 
powołuje się na okres 
wspólnej kadencji. KSH 
przewiduje okres kadencji 
oddzielnie dla każdego 
członka zarządu 



SPÓŁKA AKCYJNA – MANDAT CZŁONKA 

Mandat członka zarządu wygasa: 

 najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni 
pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu 

 Wskutek śmierci członka zarządu 

 Wskutek rezygnacji członka zarządu 

 Wskutek odwołania ze składu zarządu 

Członek zarządu może być odwołany w każdym czasie uchwałą rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia. 
Statut spółki może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania do ważnych 
powodów.  

 



SPÓŁKA AKCYJNA - ZARZĄD KOMPETENCJE 

Sposób 
prowadzenia 
spraw Spółki 

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy wszystkie decyzje 
podejmuje jedyny członek zarządu 

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jej członkowie 
są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia 
spraw Spółki, chyba że statut stanowi inaczej 



SPÓŁKA AKCYJNA -ZARZĄD 

 Decyzje w spółce akcyjne podejmowane są przez Zarząd w drodze uchwał 

 Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że statut stanowi 
inaczej. Statut może przewidywać, że w przypadku równości głosów decyduje 
głos prezesa zarządu 

 Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zarządu 
zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu 



SPÓŁKA AKCYJNA - PROKURENT 

USTAWNOWIENIE • Zgoda wszystkich członków 
zarządu 

Odwołanie 
• Każdy członek zarządu może 

odwołać prokurę 

W okresie 
likwidacji 

•Dotychczasowa prokura wygasa 

•Nie może być ustanowiona w 
czasie likwidacji 



SPÓŁKA AKCYJNA – ZARZĄD REPREZENTACJA 

 Prawo członka zarządu do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i 
pozasądowych spółki 

 Prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec 
osób trzecich 

 
Sposób 
reprezentacji 
Spółki 

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy wszystkie decyzje podejmuje jedyny członek 
zarządu (Prezes) 

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy: 

- Statut określa sposób reprezentacji 

- Jeżeli statut 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. 



SPÓŁKA AKCYJNA  

 W umowie między spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim spółkę 
reprezentuje rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia 

 W przypadku gdy akcjonariusz, 

 

 

 

  jest zarazem jedynym członkiem zarządu Czynność prawna między tym akcjonariuszem a 
reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym 
dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis 
aktu notarialnego 



SPÓŁKA AKCYJNA - ZAKAZ ZAJMOWANIA SIĘ INTERESAMI 
KONKURENCYJNYMI PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU   

 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 w niej przez członka zarządu co 
najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej 
jednego członka zarządu 

 Jeżeli statut nie stanowi inaczej, zgody udziela organ uprawniony do 
powoływania zarządu 

 



SPÓŁKA AKCYJNA - RADA NADZORCZA 

 

 

Powołanie 

•Sposób powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określa statut 

•Jeżeli statut nie stanowi inaczej członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie spółki 

•Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej 
powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet 
gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej 

Skład 

•Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków 

 

Kadencja i 
mandat 

•Kadencja członka rady nadzorczej nie może być dłuższa niż 5 lat 

•Przepisy regulujące kadencję i mandat członka zarządu stosuje się odpowiednio do członków rady nadzorczej  



SPÓŁKA AKCYJNA - RADA NADZORCZA 

członekiem zarządu spółki 

prokurent spółki 

likwidator 

Kierownik oddziału lub zakładu 

Zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat 

Zakaz dotyczy również osób, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi 

Członek rady nadzorczej nie może być jednocześnie: 



SPÓŁKA AKCYJNA - RADA NADZORCZA 

 Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a 
wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Statut może przewidywać surowsze wymagania dotyczące kworum 
rady nadzorczej 

 1) Statut może przewidywać, że członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, 
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie 
może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej 

 2) Podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy statut tak 
stanowi. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały 

 Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt 1 i 2 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w 
czynnościach tych osób 

 



SPÓŁKA AKCYJNA - RADA NADZORCZA 

Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, 
chyba że statut stanowi inaczej. Statut może przewidywać, że w 
przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady 
nadzorczej. 



SPÓŁKA AKCYJNA - RADA NADZORCZA  

Kompetencje rady nadzorczej: 

 Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności 

 Ocena sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdań zarządu z działalności spółki w zakresie ich 
zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym 

 Ocena wniosku zarządu dotycząca podziału zysku i pokrycia straty 

 Składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z oceny sprawozdania 
finansowego spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki, wniosków zarządu dotyczących podziału 
zysku i pokryciu strat 

 Zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu, 
delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego 
wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych 
przyczyny nie mogą sprawować swoich czynności 

 



SPÓŁKA AKCYJNA - RADA NADZORCZA  

Kompetencje rady nadzorczej: 

 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 

 W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka zarządu rada nadzorcza powinna 
niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie zarządu 

 Statut może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej, a w szczególności przewidywać, że zarząd jest 
obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed dokonaniem określonych w statucie czynności 

 



SPÓŁKA AKCYJNA - RADA NADZORCZA  

 Członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa 
statut lub uchwała walnego zgromadzenia 

 Wynagrodzenie członków rady w formie prawa udziału w zysku spółki za dany rok obrotowy, 
przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy zgodnie z przepisami KSH, może uchwalić 
tylko walne zgromadzenie 

 Członkom rady nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady 

 



SPÓŁKA AKCYJNA - WALNE ZGROMADZENIE  

Zwyczajne walne 
zgromadzenie 
powinno odbyć 
się w terminie 6 
miesięcy po 
upływie każdego 
roku obrotowego 

Zwyczajne 
walne 

zgromadzenie Nadzwyczajne 
walne 
zgromadzenie 
zwołuje się w 
przypadkach 
określonych w KSH 
lub w statucie, a 
także gdy organy 
lub osoby 
uprawnione do 
zwoływania 
walnych 
zgromadzeń uznają 
to za wskazane 

Nadzwyczajne 
walne 

zgromadzenie 



SPÓŁKA AKCYJNA - WALNE ZGROMADZENIE 

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 
oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków 

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

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

nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że statut stanowi inaczej 

emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych 

Uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in: 



SPÓŁKA AKCYJNA - WALNE ZGROMADZENIE 

Nabycie własnych akcji w przypadkach określonych w KSH, oraz upoważnienie do ich nabycia  

Zmiana umowy spółki 

Zawarcie umowy między spółka dominującą a spółką zależną 

Umowy o nabycie dla spółki jakiegokolwiek mienia, za cenę przewyższającą jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego, 
od założyciela lub akcjonariusza albo dla spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela lub akcjonariusza spółki, zawarte przed 
upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki, wymagają uchwały walnego zgromadzenia, powziętej większością dwóch 
trzecich głosów 

Uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in: 



SPÓŁKA AKCYJNA - WALNE ZGROMADZENIE 

 Osoby upoważnione do udziału w walnym zgormadzniu  

Uprawnieni 
do udziału w 

walnym 
zgromadzeniu 

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw 
tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, 
którym przysługuje prawo głosu, mają prawo 
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki 
niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi 

akcyjnej co najmniej na tydzień przed 
odbyciem walnego zgromadzenia 

Akcje na okaziciela dają prawo 
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu 

spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji 
zostaną złożone w spółce co najmniej na 

tydzień przed terminem tego zgromadzenia i 
nie będą odebrane przed jego ukończeniem 

Członkowie zarządu i rady 
nadzorczej 



SPÓŁKA AKCYJNA - WALNE ZGROMADZENIE 

 Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, 
zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), 
liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu 
zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać 
adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w 
lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia 

 Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą 
elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana 

 Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w 
terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem 

 Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na 
liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego 

 



SPÓŁKA AKCYJNA - WALNE ZGROMADZENIE 

Kworum walnego zgromadzenia 

 Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie jest ważne bez 
względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji 

 W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał 
zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu 
dotyczącego powzięcia uchwały 

 Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia, jeżeli cały kapitał 
zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego 
zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad 



SPÓŁKA AKCYJNA - WALNE ZGROMADZENIE 

Bezwzględna większość 
głosów 

• Zasada, chyba że przepisy KSH lub statut stanowi inaczej 

Zgoda 2/3 głosów 

• Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki  

• Uchwała dotycząca finansowania przez spółkę nabycia lub objęcia 
emitowanych przez nią akcji (Jeżeli jednak na walnym zgromadzeniu jest 
reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do podjęcia 
uchwały wystarczy bezwzględna większość głosów) 

Większość ¾ głosów 

• Uchwała dotycząca emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem 
pierwszeństwa objęcia akcji; 

• zmiany statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego 

• zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania 
spółki 



SPÓŁKA AKCYJNA - WALNE ZGROMADZENIE 

Zgoda wszystkich akcjonariuszy, wymagana jest przy podjęciu 
uchwały dotyczącej zmiany statutu, zwiększająca świadczenia 
akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście 
poszczególnym akcjonariuszom  



SPÓŁKA AKCYJNA - ZASKARŻANIE UCHWAŁ 

Zaskarżenie uchwał 
walnego 

zgromadzenia może 
nastąpić przez 

Wytoczenie powództwa 
przeciwko spółce o 

stwierdzenie nieważności 
uchwały sprzecznej z 

ustawą 

Zaskarżenie w drodze wytoczonego przeciwko 
spółce powództwa o uchylenie uchwały 

sprzecznej z umową spółki bądź dobrymi 
obyczajami i godzącą w interesy spółki lub 
mającej na celu pokrzywdzenie wspólnika 



SPÓŁKA AKCYJNA - ZASKARŻANIE UCHWAŁ 

Prawo do zaskarżenia 
uchwały walnego 

zgromadzenia 
przysługuje: 

zarządowi, radzie nadzorczej 
oraz poszczególnym członkom 

tych organów 

akcjonariuszowi, który głosował 
przeciwko uchwale, a po jej 

powzięciu zażądał 
zaprotokołowania sprzeciwu; 

wymóg głosowania nie dotyczy 
akcjonariusza akcji niemej 

akcjonariuszowi bezzasadnie 
niedopuszczonemu do udziału w 

walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszom, którzy nie byli 
obecni na walnym 

zgromadzeniu, jedynie w 
przypadku wadliwego zwołania 
walnego zgromadzenia lub też 
powzięcia uchwały w sprawie 
nieobjętej porządkiem obrad 



SPÓŁKA AKCYJNA - ZASKARŻANIE UCHWAŁ 

Termin na zaskarżenie uchwały 

Powództwo o uchylenie uchwały należy wnieść w 
terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o 

uchwale, nie później jednak niż w terminie 6 
miesięcy od dnia powzięcia uchwały. 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 

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały - 
Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem 
6 miesięcy od dnia, w którym uprawniony powziął 

wiadomość o uchwale, nie później jednak niż z 
upływem dwóch lat od dnia powzięcia uchwały. W 

spółki publicznej powinno być wniesione w terminie 
30 dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż 

w terminie roku od dnia powzięcia uchwały 



SPÓŁKA EUROPEJSKA  



SPÓŁKA EUROPEJSKA 
 

 Spółka europejska została uregulowana rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej z 8.10.2001 r – 
rozporządzenie Rady (WE) Nr 2157/2001 o statucie spółki europejskiej, uzupełnieniem rozporządzenia 
jest Dyrektywa Rady 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 uzupełniająca statut spółki europejskiej w 
odniesieniu do uczestnictwa pracowników 

 Z uwagi na to, iż Spółka Europejska uregulowana jest przepisami rozporządzenia, to mamy 
bezpośrednie stosowanie ww. aktu we wszystkich krajach członkowskich 

 W Polsce uszczegółowienie ww. rozporządzenia  zostało zawarte w ustawie z dnia 4.03.2005 r. o 
europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej 

 Rozporządzenie zawiera wiele odesłań do systemu prawa każdego z krajów członkowskich, w skutek 
czego mamy wiele odmian europejskiej spółki 



SPÓŁKA EUROPEJSKA - OGÓLNE INFORMACJE 

 Spółka może zostać zawiązana w obrębie terytorium Wspólnoty w formie europejskiej spółki akcyjnej 
(Societas Europaea lub SE) na warunkach i w sposób określony przez rozporządzenie 

 Kapitał SE podzielony jest na akcje. Żaden z akcjonariuszy nie odpowiada za sumę wyższą niż 
subskrybowana 

 SE posiada osobowość prawną 

 Kapitał zakładowy nie niższy niż 120 000,000 EUR 

 



SPÓŁKA EUROPEJSKA - UTWORZENIE 

Spółka europejska może zostać utworzona poprzez: 

1. Połączenie spółek akcyjnych mających siedzibę na obszarze UE, w których co najmniej 
dwie podlegają prawu różnych państw członkowskich  

2. Utworzenie grupy kapitałowej spółek europejskich (holding) założone przez spółki 
akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod warunkiem, że przynajmniej dwie z 
nich:   

• podlegają prawu różnych Państw Członkowskich, lub 

•  posiadają od co najmniej dwóch lat spółkę zależną, podległą prawu innego Państwa Członkowskiego 
lub oddział usytuowany w innym Państwie Członkowskim. 

 

 

 



SPÓŁKA EUROPEJSKA - UTWORZENIE 

 

1. Utworzenie spółki zależnej (spółki córki), założonej przez spółki osobowe, kapitałowe oraz inne 

osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, powstałe zgodnie z prawem Państwa 

Członkowskiego, ze statutowymi siedzibami i siedzibami zarządu we Wspólnocie, mogą tworzyć spółki 

zależne SE, poprzez subskrybcję ich akcji, pod warunkiem, że przynajmniej dwie z nich:  

 podlegają prawu różnych Państw Członkowskich, lub 

 posiadają od co najmniej dwóch lat spółkę zależną, podległą prawu innego Państwa Członkowskiego lub też 

oddział usytuowany w innym Państwie Członkowskim. 

2. Przekształcenie w SE spółki akcyjnej podlegającej wyłącznie prawu krajowemu 

 

 



SPÓŁKA EUROPEJSKA - ORGANY  

Każda spółka europejska musi posiadać walne zgromadzenie akcjonariuszy oraz organ nadzorujący oraz 
organ nadzorujący i organ zarządzający albo organ administrujący. Ustawodawca UE dał możliwość wyboru 
między systemem monistycznym i dualistycznym. 

System Monistyczny – w systemie tym występuje walne zgromadzenie oraz jeden organ o 
kompetencjach zarządzająco – nadzorczych (tzw. organ administrujący)  

System Dualistyczny– (odzwierciedlenie systemu funkcjonującego w polskim ustawodawstwie) jest to 
system oparty na podziale kompetencji pomiędzy walne zgromadzenie, radę nadzorczą i zarząd 

 



SPÓŁKA EUROPEJSKA - POPULARNOŚĆ  

Według danych European Trade Union Institute for Reasearch, na dzień 21 marca 2014 r. zostało 
zarejestrowanych 2125 spółek europejskich, w tym: 

 1495 w Czechach 

 291 w Niemczech 

 92 na Słowacji 

 61 w Wielkiej Brytanii 

 2 w Polsce 

 



Charakterystyka instytucji prokury 
w Kodeksie cywilnym, Kodeksie 
spółek handlowych i Ustawie o 
Krajowym Rejestrze Sądowym 

 



CHARAKTERYSTYKA INSTYTUCJI PROKURY 
W KODEKSIE CYWILNYM, KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH I 

USTAWIE O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM 
 

Omawiając istotę prokury, należy w pierwszej kolejności skupić się 
na uregulowaniach tej instytucji w odpowiednich przepisach Kodeksu 
cywilnego. Ponieważ prokura jest szczególnym rodzajem 
pełnomocnictwa, punktem wyjścia powinno być przede wszystkim 
wyjaśnienie tego, co oznacza sama instytucja pełnomocnictwa i z 
czego wynika. 

 



CHARAKTERYSTYKA INSTYTUCJI PROKURY 
W KODEKSIE CYWILNYM, KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH I 

USTAWIE O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM 
 

 Proponuję zacząć od omawiania przepisów Księgi I, Tytułu IV, Działu VI Kodeksu cywilnego, 
normującego kwestie związane z przedstawicielstwem. Zgodnie z art. 95 § 1 k.c., z zastrzeżeniem 
wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać 
czynności prawnej przez przedstawiciela. Jednocześnie § 2 powyższego artykułu stanowi, że czynność 
prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki 
bezpośrednio dla reprezentowanego. A zatem podmioty występujące w obrocie prawnym, czyli osoby 
fizyczne, osoby prawne oraz tzw. ułomne osoby prawne mogą dokonywać czynności prawnych nie tylko 
bezpośrednio, ale też za pośrednictwem swojego przedstawiciela. W takiej sytuacji przedstawiciel składa 
oświadczenia woli za osobę, którą reprezentuje, ale jeżeli został umocowany, to oświadczenia te są wiążące 
wyłącznie w granicach umocowania. Do omówienia skutków przekroczenia umocowania przejdziemy za 
chwilę, gdy omówimy podstawy instytucji pełnomocnictwa 

 Zgodnie z art. 96 k.c., przedstawicielstwo może wynikać z ustawy (wtedy mamy do czynienia z tzw. 
przedstawicielstwem ustawowym, np. w takiej sytuacji, gdy za osobę małoletnią decyzje podejmuje jej 
opiekun) lub z czynności prawnej (wówczas jest to pełnomocnictwo) 

 



PEŁNOMOCNICTWO 

 Pełnomocnictwo jest instytucją prawną unormowaną przepisami Księgi I, Tytułu IV, Działu VI, Rozdziału II Kodeksu 
cywilnego 

 Instytucja pełnomocnictwa została ogólnie określona w art. 98 k.c. Przepis ten stanowi, że pełnomocnictwo ogólne 
obejmuje umocowanie wyłącznie do czynności zwykłego zarządu, natomiast do czynności przekraczających 
zakres zwykłego zarządu  potrzebne jest pełnomocnictwo określające rodzaj takiej czynności, chyba że 
ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności. A zatem, jak wskazuje Andrzej Kidyba w swym 
Komentarzu do Księgi I Kodeksu Cywilnego, udzielenie pełnomocnictwa w każdym przypadku wymaga określenia 
przez mocodawcę objętego nim zakresu umocowania 

  To, co jest czynnością przekraczająca zakres zwykłego zarządu, nie zostało sprecyzowane w Kodeksie. Zdaniem Andrzeja 
Kidyby: „Pomocne przy interpretacji pojęcia czynności zwykłego zarządu i przekraczających ten zarząd mogą być regulacje 
wskazujące na czynności prawne dotyczące danego przedmiotu zarządu, a wymagające zachowania szczególnego trybu (np. 
zgody pozostałych osób uprawnionych do dokonywania takich czynności, czy innego organu osoby prawnej), co wskazuje na 
ich doniosłość w stosunkach danego rodzaju, a tym samym na przekroczenie granic zwykłego zarządu.”  Przykładem 
czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu może być chociażby zbycie przedmiotu wchodzącego w skład małżeńskiej 
wspólności majątkowej przez jednego z małżonków bez uzyskania zgody drugiego małżonka. W takiej sytuacji, zgodnie z 
art. 37 § 4 k.r.o., czynność zbycia tego przedmiotu jest nieważna 



PEŁNOMOCNICTWO 

Omawiając instytucję pełnomocnictwa, w oparciu o art. 98 k.c. możemy wyróżnić trzy jego rodzaje. 
Zgodnie z klasyfikacją dokonaną przez Andrzeja Kidybę w Komentarzu do Księgi I Kodeksu cywilnego, 
wyróżniamy następujące rodzaje pełnomocnictw: 

 

 pełnomocnictwo ogólne do czynności zwykłego zarządu 

 pełnomocnictwo do czynności prawnych określonego rodzaju (pełnomocnictwo rodzajowe) 

 pełnomocnictwo do poszczególnej czynności prawnej (pełnomocnictwo szczególne) 

 

W niektórych sytuacjach zakres pełnomocnictwa danego rodzaju został określony przez ustawę. 
Przykładem takiego szczególnego pełnomocnictwa jest prokura. 

 



CZYNNOŚĆ PRZEKRACZAJĄCA ZWYKŁY ZARZĄD 

To, co jest czynnością przekraczająca zakres zwykłego zarządu, nie zostało sprecyzowane w Kodeksie. 
Zdaniem Andrzeja Kidyby: „Pomocne przy interpretacji pojęcia czynności zwykłego zarządu i 
przekraczających ten zarząd mogą być regulacje wskazujące na czynności prawne dotyczące danego 
przedmiotu zarządu, a wymagające zachowania szczególnego trybu (np. zgody pozostałych osób 
uprawnionych do dokonywania takich czynności, czy innego organu osoby prawnej), co wskazuje na ich 
doniosłość w stosunkach danego rodzaju, a tym samym na przekroczenie granic zwykłego zarządu.”  
Przykładem czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu może być chociażby zbycie przedmiotu 
wchodzącego w skład małżeńskiej wspólności majątkowej przez jednego z małżonków bez uzyskania zgody 
drugiego małżonka. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 37 § 4 k.r.o., czynność zbycia tego przedmiotu jest 
nieważna. 



PROKURA 

Instytucja prokury została unormowana przepisami Księgi I, Tytułu IV, Działu VI, Rozdziału III Kodeksu 
cywilnego. Zgodnie z art. 1091 § 1 Kodeksu cywilnego, prokura jest pełnomocnictwem udzielonym 
przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców , które 
obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem 
przedsiębiorstwa. W tym miejscu należy zauważyć, że nie każdy przedsiębiorca może udzielić prokury, 
ponieważ powyższy przepis stanowi, że skorzystać z tej możliwości mogą wyłącznie przedsiębiorcy podlegający 
obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Z kolei pojęcie „rejestr przedsiębiorców” nie oznacza wyłącznie 
rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, a każdy rejestr przedsiębiorców prawem określony, w 
tym CEIDG. A zatem prokury może udzielić również przedsiębiorca będący osobą fizyczną, prowadzący 
indywidualną działalność gospodarczą.  Katalog podmiotów zobowiązanych do wpisu w rejestrze przedsiębiorców 
w KRS został sprecyzowany w art. 36 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym. Andrzej Kidyba wskazuje, że przedsiębiorcy mogą być zobowiązani do wpisu do innego rejestru 
przedsiębiorców, niż KRS. Dlatego też wymóg rejestracji należy interpretować szeroko, nie 
ograniczając go wyłącznie do KRS. 



PROKURA 

 Zgodnie z art. 1091 § 2 k.c., prokura nie może zostać ograniczona ze skutkiem wobec osób 
trzecich. Wynika to ze wspomnianego wyżej § 1, który określa zakres umocowania w ramach prokury 
do wszelkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. 
Jest to więc z mocy Kodeksu cywilnego zakres nieograniczony, i w związku z tym nie 
można ograniczyć go w drodze umowy. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że czynność prawna 
sprzeczna z ustawą, a taką czynnością byłoby np. ustanowienie prokury z ograniczonym zakresem 
umocowania, jest bezwzględnie nieważna, na mocy art. 58 § 1 k.c. 

 

 Z art. 1092 § 1 k.c. wynika, że prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na 
piśmie. Sformułowanie „pod rygorem nieważności” oznacza, że niedochowanie przewidzianej w tym 
przepisie formy pisemnej oznaczałoby nieważność bezwzględną takiej czynności, zgodnie z art. 58 § 1 
k.c., co skutkowałoby brakiem umocowania danej osoby do wykonywania uprawnień prokurenta 

 



PROKURA 

Prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności 
prawnych  (art. 1092 § 2 k.c.). A zatem nie może być prokurentem osoba prawna czy jednostka organizacyjna 
nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, czyli tzw. ułomna 
osoba prawna. Oczywiście, prokurentem nie może być również podmiot, który zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w ogóle nie posiada osobowości prawnej, np. spółka cywilna . Natomiast każdy ze wspólników 
takiej spółki cywilnej, o ile posiada pełną zdolność do czynności prawnych, może zostać prokurentem dowolnego 
przedsiębiorcy zobowiązanego do wpisu w rejestrze przedsiębiorców. Ponadto prokura może być udzielona 
nie tylko jednej osobie, lecz także kilku osobom łącznie lub oddzielnie (art. 1094 § 1 k.c.). Prokura 
udzielona kilku osobom łącznie to tzw. prokura łączna. Jeśli zostanie ustanowiony taki rodzaj prokury, pisma 
mogą być doręczane choćby jednemu z prokurentów (art. 1094 § 2 k.c.), z pominięciem pozostałych, lub 
wybranym prokurentom z grupy sprawującej prokurę łączną. 

 Zgodnie z art. 11 k.c., pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności. 
Kolejnym warunkiem dysponowania pełną zdolnością do czynności prawnych jest brak ubezwłasnowolnienia, 
chociażby częściowego.  

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, ponieważ Kodeks 
cywilny nie przyznaje jej tego przymiotu. 



PROKURA 

Podkreśliliśmy już fakt, że prokura jest pełnomocnictwem szczególnym. Wynika to z tego, że jej niezwykle 
szeroki zakres został wyraźnie określony przez przepisy Kodeksu cywilnego i nie może zostać ograniczony 
wobec osób trzecich. Przy prowadzeniu przedsiębiorstwa może jednak pojawić się potrzeba dokonania 
takich czynności, do których wymagane jest w ramach prokury pełnomocnictwo do poszczególnych 
czynności. Zgodnie z art. 1093 k.c. czynnościami wymagającymi oddzielnego pełnomocnictwa do każdej z 
nich są:   

  

 zbycie przedsiębiorstwa 

 dokonanie czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie przedsiębiorstwa do 
czasowego korzystania 

 zbywanie i obciążanie nieruchomości wchodzących w skład przedsiębiorstwa 

 

 



PROKURA 

W tym miejscu wypada zauważyć, że pełnomocnictwa do wykonania poszczególnej czynności może być 
udzielone również przez samego prokurenta, zgodnie z brzmieniem art. 1096 k.c. Prokurent nie może 
natomiast przenieść prokury na inna osobę bez zgody swojego Mocodawcy. 

Katalog przyczyn wygaśnięcia prokury jest zamknięty, zostały one wymienione w art. 1097 k.c. Są to: 

 wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru 

 ogłoszenia upadłości 

 otwarcia likwidacji 

 przekształcenia przedsiębiorcy 

 śmiercią prokurenta 

 



PROKURA 

Śmierć przedsiębiorcy ani utrata przez niego zdolności do czynności prawnych nie powoduje 
wygaśnięcia prokury (art. 1097 § 4 k.c.). 

  

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 1097  § 1 k.c. prokura może być odwołana w każdym 
czasie. Oznacza to, że przedsiębiorca może odwołać prokurę w dowolnym momencie i z jakichkolwiek przyczyn 
lub bez żadnego powodu.  

 

Zgodnie z art. 1098 § 1 k.c. fakt udzielenia i wygaśnięcia prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do 
rejestru przedsiębiorców. Jak pisze Andrzej Kidyba w swym Komentarzu do Księgi I Kodeksu cywilnego: 
„Obowiązek ujawnienia w rejestrze udzielenia i wygaśnięcia prokury stanowi cechę odróżniającą prokurę od 
pełnomocnictwa powszechnego (zasada jawności prokury). Wpisowi przy tym podlega wyłącznie 
prokura, natomiast pełnomocnictwa szczególne udzielane prokurentowi dla dokonania czynności 
wykraczających poza zakres prokury (np. art. 1093 k.c.) wpisowi nie podlegają. Obowiązek zgłoszenia 
obejmuje udzielenie każdej prokury: oddzielnej, łącznej, oddziałowej, a także każdy przypadek wygaśnięcia tych 
prokur.”  



PROKURA 

Zakres danych zgłaszanych do rejestru przedsiębiorców po ustanowieniu prokury określa art. 
1098 § 2 k.c., który stanowi, że zgłoszenie o udzieleniu prokury powinno określać jej 
rodzaj, a w przypadku prokury łącznej także sposób jej wykonywania. A zatem w 
przypadku prokury udzielonej jednej osobie lub kilku osobom oddzielnie wystarczy zgłosić do 
rejestru sam fakt jej ustanowienia wraz z rodzajem prokury, a opisywanie sposobu jej 
wykonywania nie jest wymagane. 

 



PROKURA 

 Zgodnie z art. 39 pkt. 3 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 
dane dotyczące prokurentów oraz rodzaju prokury zamieszcza się w dziale II rejestru przedsiębiorców. Z 
kolei art. 25 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wymieniający 
dane przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, w ogóle nie wspomina o obowiązku zgłoszenia do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej faktu ustanowienia prokury. Jednakże w momencie 
ustanowienia prokury przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą obowiązek taki 
niewątpliwie powstaje, wynika bowiem z omawianego już wcześniej art. 1098 § 1 k.c.  

 

 Występując w imieniu reprezentowanego przedsiębiorcy, prokurent składa własnoręczny podpis 
zgodnie ze znajdującym się w aktach rejestrowych wzorem podpisu, wraz z dopiskiem wskazującym na 
prokurę, chyba że z treści dokumentu wynika, że działa jako prokurent (art. 1099 k.c.) 

 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
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