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1.  Spółki 

Rejestracja spółek prawa handlowego – informacje ogólne 

Od 1 lipca 2021 roku wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Wnioski złożone  

w formie papierowej nie będą rozpatrywane przez sąd rejestrowy. 

Elektroniczne postępowanie rejestrowe oznacza,  

że pisma kierowane do sądu przez przedsiębiorcę 

oraz z sądu do przedsiębiorcy są wysyłane za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego - nie 

można zrezygnować z doręczeń elektronicznych. 

Wniosek o wpis trzeba złożyć: 

• za pośrednictwem Portalu Rejestrów 

Sądowych (tylko, jeżeli umowę spółki 

zawarto w formie papierowej) 

• w systemie teleinformatycznym S24 (tylko, 

jeżeli umowę spółki zawarto na wzorcu 

umowy udostępnionym w S24). 

W systemie PRS nie trzeba dołączać dokumentów 

sporządzonych przed notariuszem. W takim wypadku 

wystarczy podanie numeru (identyfikatora)  

aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych 

(CREWAN).  

W systemie S24 umowa i lista wspólników dołączą się automatycznie. Pozostałe dokumenty należy 

dodać do wniosku ręcznie. 

Każdy załącznik należy dodać w osobnym pliku.  

• jeśli dokument (załącznik) sporządzony został w postaci elektronicznej, należy przed 

załączeniem podpisać go podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym (e-dowód). W PRS dokument możesz też podpisać w systemie, dodając plik 

zawierający oddzielny podpis 

• jeśli dokument (załącznik) sporządzony został w postaci papierowej, do wniosku należy 

dołączyć:  

o odpisy elektroniczne tych dokumentów poświadczone przez notariusza - w przypadku, 

gdy wniosek podpisuje wspólnik spółki 

o skan lub zdjęcie tego dokumentu - w przypadku, gdy wniosek podpisuje wspólnik spółki, 

a oryginały tych dokumentów lub ich odpisy poświadczone przez notariusza zostaną 

wysłane do sądu w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku 

o skan lub zdjęcie tego dokumentu - w przypadku, gdy wniosek podpisuje profesjonalny 

pełnomocnik (adwokat lub radca prawny). 

o If the application is not accompanied by the required attachments, the court will return 

the application without a request to remedy the deficiencies.  

Jeśli do wniosku nie dołączono wymaganych załączników, sąd zwróci wniosek bez wezwania  

do uzupełnienia braków. Jeżeli wniosek przygotowywała inna osoba niż wspólnik lub pełnomocnik 

profesjonalny, to musi ona skorzystać z opcji udostępnienia do podpisu, żeby umożliwić osobie 

uprawnionej podpisanie wniosku. Wniosek do podpisu można udostępnić tylko osobie, która posiada 
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konto w systemie (PRS lub S24). Wniosek na Portalu Rejestrów Sądowych oraz w S24 może 

przygotować każda osoba posiadająca konto na tym portalu. Nie musi to być wspólnik  

lub pełnomocnik spółki.  

Rejestracja spółki jawnej w KRS 

Spółka jawna to osobowa spółka handlowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą (nazwą 

spółki). Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną, czyli może  

we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 

Przygotowany wniosek o rejestrację spółki może podpisać wyłącznie: 

• każdy wspólnik spółki (nie muszą tego robić wszyscy wspólnicy), lub 

• pełnomocnik profesjonalny (adwokat lub radca prawny), powołany przez jednego wspólnika 

samodzielnie, przez niektórych lub przez wszystkich wspólników wspólnie. 

Jeżeli wniosek przygotuje inna osoba niż wspólnik lub pełnomocnik profesjonalny, to musi ona 

skorzystać z opcji udostępnienia do podpisu, żeby umożliwić osobie uprawnionej podpisanie 

wniosku. Wniosek do podpisu możesz udostępnić tylko osobie, która ma konto w systemie  

(PRS lub S24). 

We wniosku trzeba podać: 

• firmę, siedzibę i adres spółki 

• przedmiot działalności spółki 

• nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy  

do doręczeń lub adresy do doręczeń elektronicznych 

• nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób 

reprezentacji. 

Zarówno w PRS, jak i S24 do wniosku należy dołączyć: 

• umowę spółki  

• listę wspólników  

• oświadczenia osób reprezentujących podmiot wpisywany do rejestru, obejmujące zgodę  

na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń 

• pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty za pełnomocnictwo - jeśli wniosek składa 

pełnomocnik. 

Rejestracja spółki partnerskiej w KRS 

Spółka partnerska to osobowa spółka handlowa, którą mogą założyć co najmniej dwie osoby fizyczne, 

uprawnione do wykonywania wolnych zawodów określonych w kodeksie spółek handlowych.  

Przygotowany wniosek o rejestrację spółki może podpisać wyłącznie: 

• każdy wspólnik spółki (nie muszą tego robić wszyscy wspólnicy), lub 

• pełnomocnik profesjonalny (adwokat lub radca prawny), powołany przez jednego partnera 

samodzielnie, przez niektórych lub przez wszystkich partnerów wspólnie. 

Jeżeli wniosek przygotuje inna osoba, niż wspólnik lub pełnomocnik profesjonalny, to musi skorzystać 

z opcji udostępnienia do podpisu, żeby umożliwić osobie uprawnionej podpisanie wniosku. 
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We wniosku trzeba podać: 

• dane partnerów (imiona i nazwiska partnerów, określenie wolnego zawodu wykonywanego  

w spółce oraz adresy do doręczeń) 

• informacje przedmiocie działalności spółki 

• nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność  

za zobowiązania spółki, w przypadku gdy w umowie spółki przewidziane są takie postanowienia 

• firmę i siedzibę spółki 

• czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony 

• określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość. 

Wniosek może zostać podpisany podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym albo podpisem 

osobistym (e-dowód). Do wniosku musisz dołączyć niezbędne dokumenty w postaci elektronicznych 

załączników. Są to: 

• dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu 

(na przykład wypis z listy radców prawnych) 

• umowę spółki 

• oświadczenia osób reprezentujących podmiot wpisywany do rejestru, obejmujące zgodę  

na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. 

• dokument o powołaniu członków zarządu spółki, jeżeli został powołany zarząd 

• oświadczenia członków zarządu obejmujące ich zgodę na powołanie oraz adresy do doręczeń, 

jeżeli został powołany zarząd 

• nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność  

za zobowiązania spółki, w przypadku gdy w umowie spółki przewidziane są takie postanowienia 

• pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty za pełnomocnictwo - jeśli wniosek składa pełnomocnik. 

Rejestracja spółki komandytowej 

Przygotowany wniosek o rejestrację spółki może podpisać wyłącznie: 

• każdy wspólnik spółki (nie muszą tego robić wszyscy wspólnicy), lub 

• pełnomocnik profesjonalny (adwokat lub radca prawny), powołany przez jednego wspólnika 

samodzielnie, przez niektórych lub przez wszystkich wspólników wspólnie. 

We wniosku trzeba podać: 

• firmę, siedzibę i adres spółki 

• przedmiot działalności 

• nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz odrębnie nazwiska i imiona albo 

firmy (nazwy) komandytariuszy, a także okoliczności dotyczące ograniczenia zdolności 

wspólnika do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją 

• nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji;  

w przypadku gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie 

spraw spółki - zaznaczenie tej okoliczności 

• sumę komandytową. 

Zarówno w PRS, jak i S24 do wniosku musisz dołączyć niezbędne dokumenty w postaci elektronicznych 

załączników. 

Do wniosku dołącza się: 

• umowę spółki 
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• złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych 

do reprezentowania spółki (komplementariuszy) 

• pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty za pełnomocnictwo - jeśli wniosek składa pełnomocnik. 

Rejestracja spółki komandytowo-akcyjnej 

Przygotowany wniosek o rejestrację spółki może podpisać wyłącznie: 

• każdy komplementariusz spółki (nie muszą tego robić wszyscy komplementariusze) lub 

• pełnomocnik profesjonalny (adwokat lub radca prawny), powołany przez jednego 

komplementariusza, przez niektórych lub przez wszystkich komplementariuszy wspólnie. 

We wniosku trzeba podać: 

• firmę, siedzibę i adres spółki 

• przedmiot działalności 

• wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji 

• liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, jeśli statut je przewiduje 

• określenie, jaka część kapitału zakładowego została wpłacona przed zarejestrowaniem 

• imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy komplementariuszy oraz okoliczności dotyczące 

ograniczenia ich zdolności do czynności prawnych, jeżeli takie występują 

• imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji spółki i sposób tego reprezentowania; 

w przypadku, gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym z nich prowadzenie spraw 

spółki, zaznaczenie tej okoliczności 

• jeżeli przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej 

okoliczności 

• czas trwania spółki 

Wniosek może zostać podpisany podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym albo podpisem 

osobistym (e-dowód). 

Do wniosku trzeba też dołączyć niezbędne dokumenty w postaci elektronicznych załączników.  

 

Do wniosku dołącza się:  

• statut  

• oświadczenie wszystkich komplementariuszy, że wymagane statutem wpłaty na akcje oraz 

wkłady niepieniężne zostały dokonane zgodnie z prawem 

• potwierdzony przez bank lub dom maklerski dowód dokonania wpłaty na akcje, a w przypadku 

wkładów niepieniężnych oświadczenie wszystkich komplementariuszy, że wniesienie do spółki 

aportów jest zapewnione przed upływem terminów zastrzeżonych dla tej czynności  

• dokument stwierdzający ustanowienie rady nadzorczej z wyszczególnieniem jej składu 

osobowego  

• oświadczenie notarialne "przyszłych" komplementariuszy (z reguły więc założycieli)  

o wysokości objętego kapitału zakładowego  

• sprawozdanie założycieli wraz z opinią biegłego rewidenta 

• pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty za pełnomocnictwo - jeśli wniosek składa pełnomocnik. 

Rejestracja spółki z o.o. 

Przygotowany wniosek o rejestrację spółki może podpisać wyłącznie: 

• zarząd - wszyscy członkowie lub 
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• pełnomocnik profesjonalny (adwokat lub radca prawny) powołany przez zarząd. 

We wniosku trzeba podać: 

• firmę, siedzibę i adres spółki 

• przedmiot działalności spółki 

• wysokość kapitału zakładowego 

• określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział 

• nazwiska, imiona i adresy albo adresy do doręczeń elektronicznych członków zarządu  

oraz sposób reprezentowania spółki 

• 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. 

Do wniosku dołącz: 

• oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w całości przez 

wszystkich wspólników 

• listę wspólników z podaniem imienia i nazwiska lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości 

nominalnej udziałów każdego z nich, a w przypadku, gdy spółka ma jedynego wspólnika, należy 

wskazać również jego adres do doręczeń 

• listę obejmującą imię  i nazwisko wraz z adresem do doręczeń  lub firmę (nazwę) i siedzibę 

członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu 

• nazwiska, imiona i adresy członków zarządu lub prokurentów 

• dokument o powołaniu członków organów spółki, jeżeli nie wynika to z aktu notarialnego 

zawierającego umowę spółki  

• oświadczenie członków zarządu lub prokurentów o wyrażeniu zgody na ich powołanie 

• pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty za pełnomocnictwo - jeśli wniosek składa pełnomocnik. 

Rejestracja prostej spółki akcyjnej 

Przygotowany wniosek o rejestrację spółki może podpisać wyłącznie: 

• zarząd - wszyscy członkowie albo rada dyrektorów (jeśli została powołana) lub 

• pełnomocnik profesjonalny (adwokat lub radca prawny), powołany przez zarząd albo radę 

dyrektorów. 
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We wniosku trzeba podać: 

• firmę, siedzibę i adres spółki 

• przedmiot działalności spółki 

• liczbę akcji 

• jeżeli umowa spółki przewiduje emisję różnych rodzajów akcji - liczbę akcji uprzywilejowanych 

i rodzaj uprzywilejowania 

• jeżeli umowa spółki przewiduje przyznanie uprawnień indywidualnych określonym 

akcjonariuszom albo tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikające z akcji 

- zaznaczenie tych okoliczności 

• wysokość kapitału akcyjnego 

• jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności 

• nazwiska i imiona członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki 

• nazwiska i imiona członków rady nadzorczej, jeżeli umowa spółki wymaga ustanowienia rady 

nadzorczej 

• czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony 

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

Do wniosku dołącza się: 

• umowę spółki 

• oświadczenie wszystkich członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego, ustalonej  

na podstawie sumy wartości wniesionych wkładów, przeznaczonych na kapitał akcyjny 

• oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie akcji zostały wniesione  

w części przewidzianej w umowie spółki 

• jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę 

spółki, dowód ich ustanowienia z wyszczególnieniem składu osobowego 

• adresy do doręczeń albo adresy do doręczeń elektronicznych członków zarządu 

• podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę akcjonariuszy. Lista ta powinna zawierać 

nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) oraz liczby i serii akcji objętych przez każdego z nich 

• pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty za pełnomocnictwo. 

 

Rejestracja spółki akcyjnej 

Przygotowany wniosek o rejestrację spółki może podpisać wyłącznie: 

• zarząd - wszyscy członkowie lub 

• pełnomocnik profesjonalny (adwokat lub radca prawny), powołany przez zarząd. 
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We wniosku trzeba podać: 

• 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. 

Do wniosku dołącza się: 

• oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu wymaganych statutem wpłat na akcje 

oraz wkładów niepieniężnych 

• potwierdzony przez bank lub firmę inwestycyjną dowód wpłaty na akcje, dokonanej na rachunek 

spółki w organizacji 

• w przypadku gdy statut przewiduje pokrycie kapitału zakładowego wkładami niepieniężnymi po 

dokonaniu rejestracji, należy dołączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu, 

że wniesienie tych wkładów do spółki jest zapewnione zgodnie z postanowieniami statutu ale 

nie później niż przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki 

• listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę 

członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu 

• w przypadku jednoosobowej spółki akcyjnej – imię, nazwisko lub firmę (nazwę) wraz z adresem 

do doręczeń jedynego akcjonariusza 

• listę adresów do doręczeń osób reprezentujących spółkę oraz prokurentów, jeżeli zostali 

ustanowieni 

• dokument o powołaniu członków organów spółki, jeżeli informacje te nie wynikają z aktu 

notarialnego zawierającego statut spółki 

• zezwolenie lub dowód zatwierdzenia statutu przez właściwy organ władzy publicznej, jeżeli są 

one wymagane do powstania spółki 

• jeżeli statut spółki przewiduje minimalną lub maksymalną wysokość kapitału zakładowego - 

oświadczenie zarządu o wysokości objętego kapitału zakładowego dokonane w formie aktu 

notarialnego  
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• oświadczenie osób reprezentujących podmiot i prokurentów, jeżeli zostali ustanowieni, 

obejmujące zgodę na ich powołanie 

• pełnomocnictwo wraz dowodem opłaty za pełnomocnictwo - jeśli wniosek składa pełnomocnik. 

Ile kosztuje rejestracja spółki? 

W PRS i S24 opłatę od wniosku wnosi się za pomocą systemu e-Płatności. Można zrobić przelew  

ze swojego konta bankowego, zapłacić kartą kredytową, kartą płatniczą albo płatnością BLIK. 

• Gdy umowa spółki została zawarta u notariusza 

o 500 zł – opłata sądowa za wpis 

o 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 

o 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (tylko, jeśli wniosek składa pełnomocnik). 

 

• Gdy umowa spółki została zawarta za pośrednictwem systemu S24 

o 250 zł – opłata sądowa za wpis 

o 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 

o 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (tylko, jeśli wniosek składa pełnomocnik). 

Zmiana danych 

Jeżeli po rejestracji spółki nastąpią zmiany wymagające zgłoszenia, na przykład zmiana siedziby, 

zmiana firmy, to wniosek w tej sprawie powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

zaistnienia tego zdarzenia. 

PODSUMOWANIE SPÓŁEK 

 
  

Spółka 

jawna 

Spółka 

partnerska 

Spółka 

koma-

ndytowa 

Spółka 

komandy-

towo-akcyjna 

Spółka  

z o.o. 

Prosta 

Spółka 

akcyjna 

Spółka 

akcyjna 

  

Organy 

obligatoryjne 

  

  

BRAK 

  

BRAK 

  

BRAK 

 

Rada 

Nadzorcza, 

gdy liczba 

akcjonariu-

szy prze-

kracza 25 

 

Zarząd  

Rada 

Nadzorcza, 

gdy kapitał 

zakładowy 

przewyższ

a 500.000 

zł., 

a wspól-

ników jest 

więcej niż 

25 

 

Zarząd  

Rada 

Nadzorcza, 

gdy kapitał 

zakładowy 

przewyższa 

500.000 zł., 

a wspól-

ników jest 

więcej niż 25 

 

Zarząd 

Rada 

Nadzorcza 

  

Organy 

fakultatywne 

  

  

BRAK 

  

Zarząd 

  

BRAK 

 

Rada 

Nadzorcza, 

gdy liczba 

akcjonariu-

szy nie 

przekracza 

25 

 

Rada 

Nadzorcza, 

gdy kapitał 

zakładowy 

nie 

przewy-

ższa 

500.000 zł 

lub wspól-

ników jest 

 

Rada 

Nadzorcza, 

gdy kapitał 

zakładowy 

nie prze-

wyższa 

500.000 zł 

lub wspól-

ników jest 

 

Komisja 

Rewizyjna 
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maksymal-

nie 25 

Komisja 

Rewizyjna 

maksymal-

nie 25 

Komisja 

Rewizyjna 

Rada 

Dyrektorów 

        

Kapitał 

zakładowy  
BRAK BRAK BRAK 50 000 PLN 5 000 PLN 1 PLN 

 

100 000 

PLN 

 

 

Dodatkowe 

obowiązki 

 

 

   

Prowadze-

nie rejestru 

akcjonariu-

szy 

 

  

Prowadze-

nie reje- 

stru akcjo-

nariuszy 

 

 

Prowadze-

nie rejestru 

akcjonariu-

szy 

 

 

Odpowiedzial-

ność 

 

Każdy 

wspól-

nik 

swoim 

mająt-

kiem 

 

Partner  

nie ponosi 

odpowie-

dzialności 

za zobo-

wią-zania 

drugiego 

partnera 

 

Min. 1 

komplem

entariusz 

bez 

ograni-

czeń, co 

najmniej 

1 koman-

dytariusz 

do 

wysoko-

ści sumy 

koman-

dytowej 

 

Min. 1 

komple-

mentariusz 

bez ogra-

niczeń, co 

najmniej 1 

akcjonar-

iusz bez 

odpowiedzial

ności ponad 

wniesiony 

wkład na 

pokrycie 

akcji 

 

 

Odpowiedz

ialność 

ponosi 

spółka, 

a wspól-

nicy 

ryzykują 

wkładem 

własnym 

 

Odpowiedzia

lność ponosi 

spółka, 

a wspólnicy 

ryzykują 

wkładem 

własnym 

 

Odpowiedz

ialność 

ponosi 

spółka, a 

wspólnicy 

ryzykują 

wkładem 

własnym 

 

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE SPÓŁEK 
 

Sprawozdanie finansowe to dokument zawierający podstawowe informacje o rocznej działalności 

przedsiębiorstwa, ujęte pod względem finansowym. Dzień, na który sporządza się sprawozdanie 

finansowe, nazywa się dniem bilansowym. Jeżeli rok obrotowy firmy pokrywa się z rokiem 

kalendarzowym, to dzień bilansowy wypada 31 grudnia. 

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych mają: 

• podmioty, które muszą prowadzić księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości, 

na przykład ze względu na wysokość przychodów lub status prawny 

• podmioty, które dobrowolnie wybrały księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z ustawą  

o rachunkowości. 

Spółki jawne (za wyjątkiem tych, których wspólnikami są osoby prawne) lub spółki partnerskie nie muszą 

sporządzać sprawozdania finansowego, jeśli mają przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów  

i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy mniejsze niż równowartość 2 mln euro. 
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Wówczas składają we właściwym Krajowym Rejestrze Sądowym oświadczenie o braku obowiązku 

sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Mają na to 6 miesięcy od dnia 

kończącego rok obrotowy. 

Dodatkowo każda spółka jest zobowiązana do badania sprawozdań finansowych przez biegłego 

rewidenta, jeżeli w roku poprzedzającym rok obrotowy, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, 

spełniły się co najmniej dwa z następujących trzech warunków: 

• średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, 

• suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej 

co najmniej 2,5 mln euro, 

• przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy 

stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro. 

Kto odpowiada za sporządzenie sprawozdania finansowego? 

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego to obowiązek kierowników jednostki, czyli: 

• członków zarządu spółek kapitałowych 

• wspólników prowadzących sprawy spółki w spółce jawnej, cywilnej, partnerskiej 

• komplementariuszy prowadzących sprawy spółki w spółce komandytowej i komandytowo – 

akcyjnej 

• likwidatorów, syndyków lub zarządców w postępowaniu upadłościowym 

• członków organów zarządzających innych jednostek (do których stosuje się przepisy ustawy  

o rachunkowości). 

 

Co zawiera sprawozdanie finansowe? 

Sprawozdanie finansowe sporządza się po polsku i w walucie polskiej. Składa się z: 

• bilansu – wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok 

obrotowy 

• rachunku zysków i strat - wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty  

oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy 

• informacji dodatkowej – która zawiera między innymi opis przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości, w tym przyjętych metod wyceny i zmian w stosunku do roku ubiegłego. 

Do sprawozdania finansowego trzeba dołączyć: 

• uchwałę zatwierdzającą te dokumenty 

• sprawozdanie z działalności (jeśli jest wymagane – dotyczy m.in. spółek kapitałowych, spółek 

komandytowo-akcyjnych) 
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• uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty 

• opinie/sprawozdanie biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu). 

Kiedy trzeba przygotować sprawozdanie finansowe? 

Wszystkie spółki (oczywiście jeżeli podlegają obowiązkowi sporządzania sprawozdania finansowego) 

zarejestrowane w KRS mają 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego od dnia 

bilansowego. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, termin na sporządzenie 

sprawozdania upływa 31 marca. 

Następnie sprawozdanie zatwierdzają odpowiednie organy w firmie np.: walne zgromadzenie 

wspólników, wszyscy wspólnicy. Zatwierdza też je właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej. 

Roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone nie później niż w terminie 6 miesięcy 

od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca, jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

Jak przygotować e-sprawozdanie finansowe? 

Sprawozdanie finansowe można sporządzić tylko w formie elektronicznej, zgodnie ze strukturą  

i formatem szczegółowo określonymi przez Ministerstwo Finansów. Taki wymóg obowiązuje  

od 1 października 2018 roku. 

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązek tworzenia sprawozdań w formie ustrukturyzowanej obejmuje 

również organizacje niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, będące podatnikami CIT,  

na przykład fundacja, stowarzyszenie, związek zawodowy. 

Te podmioty wcześniej musiały sporządzać sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej,  

ale w postaci nieustrukturyzowanej (czyli sporządzone w formie dowolnego pliku, który można zapisać 

i odczytać za pomocą programu komputerowego, na przykład w postaci pliku tekstowego, pliku 

graficznego lub mieszanego). 

Od 1 stycznia 2022 roku sprawozdania finansowe emitentów, których papiery wartościowe zostały 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz jednostek niebędących emitentami papierów 

wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, sporządzane zgodnie  

z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, sporządza się w formacie, o którym mowa  

w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/815, lub innym przeszukiwalnym formacie. 

Jak podpisać e-sprawozdanie finansowe? 

Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej podpisuje: 

• kierownik jednostki oraz 

• osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. główny księgowy). 

Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie finansowe może podpisać co najmniej 

jedna osoba wchodząca w skład tego organu. Wcześniej jednak pozostałe osoby, które wchodzą  

w skład tego organu, muszą złożyć oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania 

przewidziane w ustawie o rachunkowości albo odmówić złożenia takich oświadczeń. 

Odmowa złożenia oświadczenia jest równoznaczna z odmową podpisu sprawozdania finansowego. 

Zarówno odmowa podpisu sprawozdania finansowego jak i odmowa złożenia oświadczenia wymaga 

pisemnego uzasadnienia. 
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Oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie  

o rachunkowości oraz odmowa złożenia takiego oświadczenia są dołączane do sprawozdania 

finansowego. Dokumenty te sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

Oświadczenia mogą być również sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 

podpisem, ale w tym przypadku osoba podpisująca sprawozdanie finansowe, ma obowiązek zapewnić 

sporządzenie elektronicznych kopii tych dokumentów. 

Sprawozdanie finansowe trzeba podpisać: podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym, podpisem 

osobistym (e-dowód). Sprawozdanie finansowe może być podpisane podpisem kwalifikowanym 

wydanym na terenie Unii Europejskiej lub poza UE, jeżeli podpis ten jest zgodny z algorytmem 

XAdES. 

Opinie i raporty z badania biegłego rewidenta muszą mieć podpis kwalifikowany biegłego rewidenta. 

Natomiast w formie skanów możesz przy sprawozdaniu przesłać: 

• uchwałę lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego  

lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego, 

• uchwałę o podziale zysku bądź pokryciu straty. 

Sankcje za niezłożenie sprawozdania 

Za niezłożenie sprawozdania finansowego 

grozi m.in.: 

• grzywna nałożona na kierownika 

jednostki (np. członka zarządu)  

od 10 do 720 stawek dziennych 

• kara ograniczenia wolności 

kierownika jednostki (np. członka 

zarządu) od miesiąca do 2 lat 

• postępowanie przymuszające 

• rozwiązanie spółki i wykreślenie  

z KRS 

• ustanowienie kuratora. 

Spółki, które nie złożą sprawozdania,  

są wzywane przez KRS do jego złożenia  

w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia 

pod groźbą kary lub rozwiązania spółki (jest 

to tzw. tryb przymuszający). 

Jeżeli pomimo wezwania KRS, nie złożono 

rocznych sprawozdań finansowych za 

2 kolejne lata obrotowe, sąd z urzędu 

orzeka o rozwiązaniu podmiotu wpisanego  

do KRS bez przeprowadzania 

postępowania likwidacyjnego. Możliwe jest 

również ustanowienie kuratora przez sąd, 

który będzie prowadził sprawy firmy. 
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ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Zwołanie zgromadzenia wspólników 

Zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd. Rada nadzorcza, jak również komisja rewizyjna, mają prawo 

zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym  

w przepisach KSH lub w umowie spółki, oraz nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, jeżeli 

zwołanie go uznają za wskazane, a zarząd nie zwoła zgromadzenia wspólników w terminie dwóch 

tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną. 

Omawiane uprawnienie do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników umowa spółki może 

przyznać także innym osobom. 

Zwyczajne zgromadzenie wspólników 

Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie 

każdego roku obrotowego. Coroczne zwołanie zwyczajnego zgromadzenia tak, aby mogło się ono 

odbyć w tym terminie, jest obowiązkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy czym 

nie ma przeszkód by zwyczajne zgromadzenie odbyło się bez formalnego zwołania. 

Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być: 

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy; 

2. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli sprawy te nie zostały wyłączone 

spod kompetencji zgromadzenia wspólników; 

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

Sprawy te należą do wyłącznej kompetencji zgromadzenia wspólników i mogą być przedmiotem obrad 

jedynie podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Jeśli spółka należy do grupy kapitałowej 

to przedmiotem obrad jej zwyczajnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie 

sprawozdania finansowego całej tej grupy. 

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników 

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w KSH. Kodeks 

Spółek Handlowych wskazuje na obowiązek zwołania zgromadzenia m.in. na żądanie wspólnika  

lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, na żądanie rady 

nadzorczej lub komisji rewizyjnej., Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę 

przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd 

jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej 

dalszego istnienia spółki. 

Ponadto nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w umowie 

spółki. Umowa spółki może wskazywać obowiązek zwołania zgromadzenia wspólników np. raz  

na kwartał lub co pół roku. Jego zwołanie nie zawsze musi służyć powzięciu określonych uchwał. 

Zgromadzenie może zostać zwołane celem przedstawienia wspólnikom sytuacji spółki, zaś wspólnicy 

mogą na tym forum skorzystać z prawa kontroli w zakresie uzyskania wyjaśnień od zarządu spółki. 

Niezależnie od powyższego nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje się, gdy organy lub osoby 

uprawnione do zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane. Ogólne sformułowanie odnoszące się 

do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w przypadku, gdy to jest wskazane, należy 

rozumieć przez pryzmat interesu spółki. Zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników będzie 
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zatem zasadne, gdy istnieje potrzeba powzięcia uchwały w sprawie, w której z mocy ustawy albo umowy 

spółki kompetencja przysługuje wspólnikom. 

Sankcje za zaniechanie zwołania zgromadzenia wspólników 

W przypadku zaniechania przez zarząd zwołania zgromadzenia na żądanie rady nadzorczej lub komisji 

rewizyjnej organy te mają prawo do samodzielnego zwołania zgromadzenia. W przypadku zaś 

zaniechania przez zarząd zwołania zgromadzenia na żądanie uprawionych wspólników, sąd rejestrowy 

może upoważnić wspólnika lub wspólników występujących z żądaniem do zwołania nadzwyczajnego 

zgromadzenia. Ponadto zaniechanie przez zarząd zwołania zgromadzenia pomimo obowiązku może 

skutkować obciążeniem członków zarządu grzywną w kwocie nawet 20.000 złotych. Nie można 

wykluczyć także, iż członkowie zarządu, którzy nie wywiążą się z obowiązku zwołania zgromadzenia 

wspólników zostaną odwołani z pełnionych funkcji. 

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ 
 

Uprawnienia walnego zgromadzenia akcjonariuszy 

Walne zgromadzenie akcjonariuszy podejmuje uchwały co do zasady w następujących sprawach: 

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu  

z działalności spółki za poprzedni rok obrotowy; 

2. udzielenie absolutorium członkom zarządu oraz rady nadzorczej; 

3. podział zysku bądź pokrycie straty; 

4. podjęcie decyzji w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce w trzech 

okolicznościach – przy zawiązywaniu spółki, sprawowaniu zarządu nad spółką bądź nadzoru 

nad spółką; 

5. zbycie przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części); 

6. wydzierżawienie przedsiębiorstwa; 

7. ustanowienie na przedsiębiorstwie ograniczonego prawa rzeczowego; 

8. zbycie bądź nabycie nieruchomości (lub udziału w nieruchomości); 

9. zbycie bądź nabycie użytkowania wieczystego; 

10. emisja obligacji zamiennych bądź z prawem pierwszeństwa; 

11. emisja warrantów subskrypcyjnych; 

12. nabycie akcji własnych spółki; 

13. zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną przez spółkę dominującą; 

14. zawarcie umowy o nabycie mienia od założyciela lub akcjonariusza spółki, za cenę 

przewyższającą 1/10 wpłaconego kapitału zakładowego, przed upływem dwóch lat od dnia 

zarejestrowania spółki; 

15. o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego. 
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Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy 

Walne zgromadzenie w spółce akcyjnej może być powoływane jako zwyczajne bądź nadzwyczajne 

walne zgromadzenie akcjonariuszy. Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zwoływane jest 

każdego roku, w terminie 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego roku obrotowego (często rok 

obrotowy spółek pokrywa się z rokiem kalendarzowym). W ramach zwyczajnego walnego zgromadzenia 

akcjonariuszy podejmowane są uchwały m. in. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, 

zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki, pokryciu straty lub podziału zysku oraz 

udzieleniu absolutorium organom spółki z ich działalności za poprzedni rok obrotowy, a w zakresie 

spółek publicznych również uchwały o charakterze doradczym, opiniujące sprawozdanie  

o wynagrodzeniach. Katalog uchwał podejmowanych na konkretnym posiedzeniu walnego 

zgromadzenia w spółce akcyjnej może zostać przez organy spółki rozszerzony, jeżeli wymaga tego 

bieżąca działalność spółki. 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zwoływane może być wyjątkowo, gdy bieżąca 

działalność spółki wymaga wyrażenia zgody przez walne zgromadzenie akcjonariuszy w danej sprawie. 

Wymogi te może określać zarówno ustawa – Kodeks spółek handlowych, jak również statut spółki. 

Także organy oraz osoby uprawnione mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, 

gdy uznają to za wskazane. 

Zwołanie walnego zgromadzenia spółki akcyjnej 

Zwołanie walnego zgromadzenia spółki akcyjnej co do zasady dokonywane jest przez zarząd spółki. 

Uprawnionym organem do zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy jest także rada nadzorcza – 

w przypadku zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zwołuje go, gdy nie zostanie on 

zwołany przez zarząd w ustawowym terminie, jak również może, gdy uzna to za wskazane, zwołać 

nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy – w dowolnym czasie. Nadzwyczajne walne 

zgromadzenie akcjonariuszy może zostać zwołane także przez samych akcjonariuszy reprezentujących 

co najmniej 1/2 kapitału zakładowego spółki lub 1/2 ogółu głosów w spółce. Statut spółki (umowa spółki 

akcyjnej) może wskazywać także inne podmioty jako uprawnione do zwołania walnego zgromadzenia 

w spółce akcyjnej.  

Natomiast z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przez zarząd mogą wystąpić 

akcjonariusze posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Zarząd ma wówczas obowiązek 

zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w terminie 2 tygodni. Jeżeli tego nie 

wykona, sąd rejestrowy może upoważnić wskazane w orzeczeniu osoby do zwołania nadzwyczajnego 

walnego zgromadzenia akcjonariuszy. 

Regulamin walnego zgromadzenia akcjonariuszy 

Regulamin walnego zgromadzenia akcjonariuszy może przewidywać zasady zwoływania oraz przebieg 

walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej. Tytułem przykładu, w regulaminie mogą zostać zawarte 

kwestie dotyczące przeprowadzenia walnego zgromadzenia w postaci elektronicznej czy też za pomocą 

głosowania korespondencyjnego. 

Podejmowanie uchwał przez walne zgromadzenie 

Podejmowanie uchwał przez walne zgromadzenie akcjonariuszy co do zasady dokonywane jest 

bezwzględną większością głosów. Co do niektórych decyzji ustawodawca przewidział większe rygory, 

np. większość ¾ głosów (m.in. w przypadku emisji obligacji zamiennych). 
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WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W PROSTEJ SPÓŁCE AKCYJNEJ 

Uchwały akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej 

Uchwały akcjonariuszy są podejmowane na walnym zgromadzeniu albo poza walnym zgromadzeniem 

na piśmie albo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Akcjonariusze mogą głosować przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli zostały 

one wskazane w umowie spółki albo wszyscy akcjonariusze wyrazili w formie dokumentowej zgodę na 

taki tryb głosowania. Akcjonariusze mogą głosować na piśmie, jeżeli każdy z nich wyraził w formie 

dokumentowej zgodę na taki tryb głosowania. 

W prostej spółce akcyjnej akcjonariusze mogą głosować nad uchwałami w formie elektronicznej. Taki 

sposób powinna przewidywać umowa spółki. W przeciwnym wypadku muszą zgodzić się na niego 

wszyscy akcjonariusze. 

Uchwały akcjonariuszy, poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu Spółek 

Handlowych lub umowie spółki, wymaga: 

• 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; 

• wypłata dywidendy albo pokrycie straty; 

• zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienie 

na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 

• nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba 

że umowa spółki stanowi inaczej; 

• emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych; 

• zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną. 

Zwyczajne walne zgromadzenie prostej spółki akcyjnej 

Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego 

roku obrotowego. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być: 

• rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy; 

• podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy albo o pokryciu straty; 

• udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 

Członkowie organów spółki, których mandaty wygasły przed dniem walnego zgromadzenia, mają prawo 

uczestniczyć w zgromadzeniu, przeglądać dokumenty oraz przedkładać do nich uwagi na piśmie. 

Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone zarządowi na piśmie najpóźniej 

na tydzień przed walnym zgromadzeniem. 

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki i sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem rady 

nadzorczej oraz sprawozdaniem z badania, jeżeli jest ono wymagane, są udostępniane akcjonariuszom 

na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed dniem walnego zgromadzenia. 

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie  

i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości 

oraz inne sprawy. 
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Zwołanie walnego zgromadzenia prostej spółki akcyjnej 

Walne zgromadzenie zwołuje zarząd.  

W przypadku zwyczajnego walnego 

zgromadzenia akcjonariuszy, winno się ono 

odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie roku 

obrotowego. Rada nadzorcza może zwołać 

zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd 

nie zwoła go w ustawowym terminie, oraz 

nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli 

zwołanie go uzna za wskazane. Umowa spółki 

może przyznać takie uprawnienie także innej 

osobie. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą ogólnej liczby głosów lub 

ogólnej liczby akcji mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia 

określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. 

Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi w formie 

dokumentowej. 

Zwołujący ma prawo odwołania walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy zażądali 

zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, mają wyłączne prawo jego odwołania. 

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne 

zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego 

walnego zgromadzenia, na ich wniosek, akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z tym 

żądaniem. Sąd udziela upoważnienia, chyba że żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia jest oczywiście bezzasadne, oraz wyznacza przewodniczącego tego walnego 

zgromadzenia. 

Walne zgromadzenie zwołuje się pocztą elektroniczną na adres akcjonariusza wpisany do rejestru 

akcjonariuszy, na adres do doręczeń elektronicznych lub za pomocą listu poleconego lub przesyłki 

nadanej pocztą kurierską. Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu wysyła się co najmniej dwa tygodnie 

przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia. W zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu 

należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. 

Jeżeli przewiduje się możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, zawiadomienie o walnym zgromadzeniu powinno zawierać dokładny opis 

sposobu uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. 

Miejsce obrad walnego zgromadzenia 

Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki, jeżeli umowa spółki nie wskazuje innego miejsca. 

W przypadku gdy umowa spółki wskazuje miejsce walnego zgromadzenia poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, powinna wskazywać dodatkowo przynajmniej jedno miejsce walnego 

zgromadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana umowy spółki ustalająca miejsce 

walnego zgromadzenia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga jednomyślnej uchwały 

walnego zgromadzenia. 

Walne zgromadzenie może się odbyć również w innym miejscu, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą 

na to zgodę w formie dokumentowej. 

Walne zgromadzenie odbywające się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie może podejmować 

uchwał wymagających umieszczenia w protokole sporządzonym przez notariusza. 
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Zdalny udział w walnym zgromadzeniu 

Umowa spółki może dopuszczać uczestnictwo w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: 

• transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym; 

• dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w której ramach akcjonariusze mogą 

wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce 

obrad; 

• wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego 

zgromadzenia. 

Uczestnictwo akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu może podlegać jedynie wymogom 

i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa 

komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady dotyczące sposobu uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin walnego 

zgromadzenia. 

Głosowanie na walnym zgromadzeniu 

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy KSH lub umowa spółki nie stanowią 

inaczej. Uchwała dotycząca: 

• zmiany umowy spółki, 

• zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, 

• emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa, 

• rozwiązania spółki 

— zapada większością trzech czwartych głosów, chyba że umowa spółki przewiduje surowsze 

warunki. 

Uchwała dotycząca zmiany umowy spółki, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca 

prawa indywidualne poszczególnych akcjonariuszy, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których 

dotyczy. 

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy podejmowaniu uchwały w sprawie 

powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członków organów spółki, udzielenia im 

absolutorium lub pociągnięcia ich do odpowiedzialności. Tajne głosowanie zarządza się ponadto 

na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu. 

 

ZASADY PREZENTACJI 
 

Zasady reprezentacji w spółkach kapitałowych 

Dla sp. z o.o., prostej spółki akcyjnej i spółki akcyjnej jeżeli umowa (statut) spółki nie zawiera żadnych 

postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków zarządu (tzw. reprezentacja łączna) albo jednego członka zarządu 

łącznie z prokurentem (tzw. reprezentacja mieszana). To oznacza, że ww. zasady stosujemy się tylko 

wtedy, gdy mamy do czynienia z zarządem wieloosobowym i wówczas, gdy umowa (statut) spółki nie 

reguluje tej kwestii w sposób odmienny. 
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W przypadku zarządu jednoosobowego problem ze sposobem reprezentacji spółki nie powstaje,  

gdyż wówczas jest ona reprezentowana przez członka zarządu działającego samodzielnie  

(tzw. reprezentacja samoistna).  

Niejednokrotnie w obrocie gospodarczym spotykamy się z sytuacją, gdy kodeksowe postanowienia 

zostają zastąpione przez odpowiednie zapisy umowy (statutu) spółki. Niedopuszczalne jest jednak 

pozbawienie członka zarządu prawa do reprezentowania spółki ze skutkiem wobec osób trzecich. 

Oznacza to tyle, że członek zarządu zawsze może skutecznie reprezentować spółkę we wszelkich 

czynnościach sądowych i pozasądowych przestrzegając określonego sposobu reprezentacji.  

Spółki kapitałowe w praktyce decydują się na różne konfiguracje w zakresie reprezentacji. Do tych 

najprostszych możemy zaliczyć np. wymóg współdziałania trzech członków zarządu albo wymóg 

współdziałania z prezesem zarządu. Nieco bardziej skomplikowanym przykładem jest wprowadzenie 

zasady reprezentacji ze względu na np. wartość przedmiotu danej czynności, czy też sam przedmiot 

tejże czynności wskazany wprost, jak np. zakup nieruchomości przez spółkę. Jak zostało już 

zasygnalizowane powyżej, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może reprezentować także 

prokurent lub pełnomocnik, jeśli umocowanie do działania w imieniu spółki pochodzi od kompetentnego 

organu (najczęściej zarządu). Co istotne, zgodę na powołanie prokurenta muszą wyrazić wszyscy 

członkowie zarządu. Jeśli spółka wybierze prokurenta, to ten może ją reprezentować przed innymi 

podmiotami uczestniczącymi w obrocie tj. zawierać w imieniu spółki umowy, czy je wypowiadać.  

A nadto, prokurent może składać w imieniu spółki oświadczenia np. o potrąceniu. Może także być także 

reprezentantem spółki w toku postępowania sądowego. 

ZASADY REPREZENTACJI W SPÓŁKACH OSOBOWYCH 

 
Co do zasady w spółkach osobowych w ich imieniu działają wspólnicy lub tylko niektórzy z nich. 

Wyjątkiem jest tu spółka partnerska, w której może być powołany zarząd. 

Spółka jawna 

W przypadku spółki jawnej na ogół każdy ze wspólników jest uprawniony do samodzielnej  

i nieograniczonej reprezentacji tej spółki. Oczywiście odstępstwo od tej zasady może przewidywać 

umowa spółki poprzez określenie tzw. reprezentacji łącznej, np. przez dwóch wspólników albo 

reprezentacji mieszanej, czyli np. przez jednego wspólnika i prokurenta.  

Podkreślić należy, że wspólnik spółki jawnej może zostać w ogóle pozbawiony prawa reprezentacji 

spółki, np. w umowie spółki lub to prawo może mu zostać ograniczone np. do określonej czynności 

prawnej. 

Spółka partnerska 

W spółce partnerskiej każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie. Taka jest zasada, 

od której regulacje kodeksowe i w tym przypadku przewidują wyjątki, uzależnione od woli wspólników.  
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I tak, umowa spółki może całkowicie pozbawić niektórych partnerów prawa reprezentacji, stanowiąc 

jednocześnie, że pozostali partnerzy mają prawo samodzielnie reprezentować spółkę; może całkowicie 

pozbawić niektórych partnerów prawa reprezentowania spółki, przewidując jednocześnie, że pozostali 

partnerzy mogą reprezentować spółkę jedynie na zasadzie reprezentacji łącznej: 

• zwykłej, tzn. jeden wspólnik łącznie z innym wspólnikiem albo 

• mieszanej, tzn. wspólnik łącznie z prokurentem. 

Nadto, postanowienia umowy mogą przyznać konkretnemu partnerowi prawo do jednoosobowej 

reprezentacji spółki a pozostałych partnerów ograniczyć do reprezentacji łącznej, a także przewidywać 

tylko reprezentację łączną nie wyłączając z niej żadnego z partnerów. 

Również w przypadku spółki partnerskiej możliwe jest pozbawienie partnera prawa reprezentowania 

spółki, które może jednak nastąpić tylko z ważnych powodów. Do tego jest jednak potrzebna uchwała 

powzięta większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby partnerów. Umowa spółki 

może także przewidywać surowsze wymogi powzięcia uchwały. 

Istnieje również możliwość powołania zarządu. Wtedy tylko on ma uprawnienia do prowadzenia spraw 

i reprezentowania spółki partnerskiej. Zarząd w spółce partnerskiej funkcjonuje na takich samych 

zasadach jak ta zarząd w spółce z o.o.  

Spółka komandytowa 

Spółkę komandytową reprezentują komplementariusze, którzy nie zostali wyłączeni od reprezentacji 

postanowieniami umowy spółki lub prawomocnym orzeczeniem sądowym. A zatem uprawnienie do 

reprezentacji komplementariusze nabywają z mocy prawa z chwilą uzyskania statusu wspólnika-

komplementariusza w danej spółce. Jeśli komplementariuszy jest więcej niż jeden, można przewidzieć, 

że potrzebne jest ich wspólne działanie (tzw. reprezentacja łączna). 

Z mocy prawa komandytariusz nie może reprezentować spółki, nie ma też uprawnień do prowadzenia 

jej spraw, chyba że takie uprawnienie zostanie mu przyznane w umowie spółki. 

Wyjątek od powyższego przewiduje jednak sama ustawa, w której czytamy, że komandytariusz może 

co prawda reprezentować spółkę, ale jedynie jako jej pełnomocnik. Obowiązkiem komandytariusza jest 

wówczas ujawnienie, że działa jako pełnomocnik spółki. W przypadku, gdyby tego nie uczynił, będzie 

on w odniesieniu do tej czynności, traktowany jako komplementariusz. 

Spółkę komandytową reprezentować również może prokurent samoistny, który może działać 

jednoosobowo w imieniu spółki, oraz pełnomocnik, na podstawie udzielonego przez spółkę 

pełnomocnictwa. 

Spółka kamandytowo-akcyjna 

Spółkę o takiej formie prawnej reprezentują komplementariusze, których z mocy statutu lub 

prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki. Jednak w określonych 

przypadkach możliwe jest pozbawienie komplementariusza uprawnienia do reprezentacji, jak również 

reprezentowanie jej przez akcjonariusza albo członka rady nadzorczej. 

Krótko - pozbawienie komplementariusza uprawnienia do reprezentowania spółki komandytowo-

akcyjnej jako jej przedstawiciela ustawowego jest możliwe w dwóch przypadkach, tj. na mocy 

postanowienia statutu lub jego zmiany, a także na mocy orzeczenia sądowego. 

Możliwa jest również reprezentacja spółki przez akcjonariusza, pod warunkiem, że posiada on 

pełnomocnictwo. Tak więc, każdorazowo przy dokonywaniu czynności prawnych powinien on 

przedstawić dokument upoważniający go do działania. Jeżeli zaniecha tego obowiązku, przekroczy 

umocowanie do reprezentowania spółki albo będzie działał bez pełnomocnictwa, wówczas ponosi on 
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odpowiedzialność wobec osób trzecich za skutki powziętej czynności. Natomiast kompetencje rady 

nadzorczej w zakresie reprezentowania spółki zostały zawężone do trzech poniższych sytuacji, 

wskazanych wprost w art. 143 KSH: 

• żaden z komplementariuszy nie może sprawować swoich czynności, wówczas spółkę 

reprezentują oddelegowani czasowo członkowie rady nadzorczej;  

• rada nadzorcza jako pełnomocnik wytacza w imieniu spółki powództwo o odszkodowanie 

przeciwko komplementariuszom niepozbawionym prawa do prowadzenia spraw lub jej 

reprezentowania; 

• rada nadzorcza jako pełnomocnik reprezentuje spółkę przy zawieraniu umowy 

z komplementariuszem, a także w przypadku sporu z komplementariuszem. Jeżeli rada 

nadzorca nie została ustanowiona, wówczas spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany 

uchwałą walnego zgromadzenia. 

 

ZMIANY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
 

Podwyższenie kapitału zakładowego 

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy może zostać podwyższony z wielu 

powodów. Podwyższenie może być efektem: 

• dofinansowania majątku spółki przez wspólników 

• zwiększenia zdolności kredytowej spółki 

• potrzeby budowy zaufania wśród kontrahentów co do wypłacalności spółki 

• spłaty wierzytelności wspólników lub wierzycieli spółki w wyniku zamiany wierzytelności  

na udziały w spółce 

• wstąpienia do spółki nowych wspólników, którzy nabywają nowo utworzone udziały w zamian 

za wkłady wnoszone do spółki. 

W praktyce kapitał zakładowy można podwyższyć zwiększając wartość nominalną udziałów lub tworząc 

nowe udziały. Utworzenie nowych udziałów umożliwia włączenie do spółki nowych wspólników. 

Podwyższenie kapitału zakładowego może być sfinansowane z dwóch źródeł: 

• z wkładów pieniężnych lub niepieniężnych wniesionych przez wspólników – wtedy następuje 

podwyższenie kapitału zakładowego i powiększenie majątku spółki; jest to forma 

dokapitalizowania, która daje możliwość włączenia do spółki nowych wspólników 

• ze środków własnych spółki pochodzących z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) 

rezerwowych utworzonych z zysku spółki; w tym przypadku nie zmienia się majątek spółki  

(te kapitały były już uprzednio w posiadaniu spółki), a przesunięciu ulegają jedynie pozycje  

w bilansie spółki; w tym przypadku nowe udziały mogą objąć jedynie dotychczasowi wspólnicy 

spółki. 

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić na mocy dotychczasowych postanowień umowy 

spółki lub na skutek zmiany umowy spółki. 

Podwyższenie kapitału zgodnie z umową spółki 

Żeby podwyższenie kapitału mogło nastąpić na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki,  

ta umowa musi określać maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego oraz jego 

termin (na przykład: „ciągu 3 lat od dnia zawarcia umowy”). 



24 

 

Kapitał zakładowy zostanie skutecznie podniesiony, jeżeli zgromadzenie wspólników podejmie uchwałę 

w tym zakresie bezwzględną większością głosów oraz wszyscy dotychczasowy wspólnicy złożą 

oświadczenia o objęciu nowych udziałów. 

Podjęcie uchwały nie wymaga wizyty u notariusza, wystarczy zwykła forma pisemna. Z kolei 

oświadczenia o objęciu nowych udziałów powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 

Objęcie nowych udziałów następuje poprzez wniesienie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych. 

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego może zostać podjęta w trybie obiegowym, na przykład 

korespondencyjnie, bez odbywania posiedzenia wspólników. 

Jeżeli nie wszyscy wspólnicy obejmą udziały w kapitale zakładowym spółki, to podwyższenie kapitału 

nie dochodzi do skutku. Oznacza to, że nowe udziały w kapitale podwyższonym, na podstawie 

dotychczasowych postanowień umowy spółki, mogą objąć tylko dotychczasowi wspólnicy, 

proporcjonalnie do przysługujących im udziałów. 

Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy zmiany umowy spółki 

Jeżeli umowa spółki nie zawiera postanowień o zwiększeniu kapitału zakładowego, podwyższenie 

kapitału zakładowego wymaga zmiany umowy spółki. 

Zmiana umowy wymaga uchwały wspólników podjętej większością co najmniej 2/3 głosów  

i umieszczonej w protokole notarialnym. 

Umowa spółki może przewidywać bardziej rygorystyczne warunki do podjęcia uchwały  

o podwyższeniu kapitału zakładowego, na przykład wymagać większości 3/4 głosów. 

W ten sposób powstają nowe udziały w spółce, a dotychczasowi wspólnicy mają pierwszeństwo do 

ich objęcia proporcjonalnie do dotychczasowych udziałów. Zarząd spółki wysyła wezwanie do objęcia 

tych udziałów jednocześnie do wszystkich wspólników. 

Dotychczasowi wspólnicy powinni objąć udziały w ciągu miesiąca od dnia wezwania do jego 

wykonania. Jeśli któryś ze wspólników nie obejmie udziałów, podwyższenie kapitału nie dochodzi do 

skutku. 

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego, która zmienia umowę spółki, może wyłączać prawo 

pierwszeństwa dotychczasowych wspólników do objęcia nowych udziałów. Dzięki temu do spółki 

będą mogli przystąpić nowi wspólnicy. Muszą się jednak na to zgodzić ci wspólnicy, których 

to wyłączenie dotyczy. 

Spółki, które powstały w trybie S24 mogą podwyższyć kapitał zakładowy zmieniając umowę spółki na 

wzorcu udostępnionym w S24, pod warunkiem jednak że nie dokonały jakichkolwiek zmian w umowie 

spółki poza S24. 

Uchwała o zmianie umowy spółki w trybie S24 nie 

musi być podjęta podczas formalnego 

zgromadzenia wspólników – wystarczy oddanie 

głosu przez wszystkich wspólników. 

Wkłady na pokrycie podwyższonego kapitału 

zakładowego, jeżeli podwyższenie zostało 

przeprowadzone w trybie S24, mogą być wkładami 

wyłącznie pieniężnymi. 
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Jak zgłosić podwyższenia kapitału 

zakładowego 

Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga 

wpisu do KRS – tylko wówczas jest skuteczne. 

Zmianę kapitału musi zgłosić zarząd spółki 

w terminie 6 miesięcy od podjęcia uchwały. Jeżeli 

podwyższenie nie zostanie zgłoszone w tym 

czasie, sąd rejestrowy odmówi 

zarejestrowania podwyższenia kapitału 

zakładowego. 

Zgłoszenie składa się elektronicznie: 

• na Portalu Rejestrów Sądowych 

• na portalu S24, pod warunkiem, że: 

o umowa spółki została zawarta na 

wzorcu umowy i nie była 

zmieniana w sposób tradycyjny 

o podwyższenie kapitału 

zakładowego zostanie pokryte 

wyłącznie wkładami pieniężnymi. 

Do zgłoszenia składanego na Portalu Rejestrów Sądowych należy dołączyć: 

• uchwałę zgromadzenia wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego 

• oświadczenie wspólników o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 

(niewymagane w przypadku podwyższenia kapitału ze środków własnych spółki), w formie aktu 

notarialnego (w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w drodze zmiany umowy 

spółki) lub w formie pisemnej w przypadku podwyższenia na mocy dotychczasowych 

postanowień umowy spółki 

• oświadczenie o przystąpieniu do spółki, jeżeli udziały obejmuje podmiot, który nie był 

dotychczas wspólnikiem, w formie aktu notarialnego 

• oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na podwyższony kapitał zakładowy 

zostały w całości wniesione (niewymagane w przypadku podwyższenia kapitału ze środków 

własnych spółki) 

• nową listę wszystkich wspólników (imię i nazwisko lub firma wspólnika/wspólników oraz liczba 

i wartość nominalna udziałów każdego ze wspólników) podpisaną przez zarząd zgodnie 

ze sposobem reprezentacji 

• jednolity tekst umowy spółki, w przypadku gdy podwyższenie kapitału zakładowego wymagało 

zmiany umowy spółki. 

W przypadku zmian w umowie spółki dokonywanych w trybie S24, wniosek do KRS o zmianę tych 

danych składa się również w tym systemie. 

Opłata za zmianę wpisu wynosi: 

• 250 zł, jeżeli zmiana jest zgłaszana na Portalu Rejestrów Sądowych 

• 200 zł, jeżeli zmiana jest zgłaszana w S24 

• 100 zł – za ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. 
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Opodatkowanie podwyższenia kapitału zakładowego 

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności 

cywilno-prawnych (PCC). 

Stawka PCC wynosi 0,5% od podstawy opodatkowania, stanowiącej wartość, o którą zwiększono kapitał 

zakładowy. Podstawę opodatkowania zmniejsza się o koszty związane z procedurą podwyższenia 

kapitału zakładowego, czyli o kwotę wynagrodzenia z podatkiem VAT pobranym przez notariusza 

i kwotę opłat związanych z rejestracją zmian w KRS. 

Podatek należy rozliczyć z urzędem skarbowym w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały wspólników 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. W niektórych przypadkach przepisy dopuszczają 

zwolnienie z PCC. Na przykład podwyższenia kapitału zakładowego w części dotyczącej wartości, 

o którą obniżono kapitał zakładowy w następstwie strat poniesionych przez spółkę kapitałową, pod 

warunkiem, że podwyższenie kapitału zakładowego następuje w okresie 4 lat po jego obniżeniu. 

Obniżenie kapitału zakładowego 

Obniżenie kapitału zakładowego może być spowodowane różnymi czynnikami, w szczególności tym, 

że: 

• kapitał określony przez wspólników w umowie spółki okazał się zbyt wysoki w stosunku 

do prowadzonej przez spółkę działalności – wspólnicy mogą zdecydować o obniżeniu kapitału 

zakładowego i dokonaniu wypłat ze środków uzyskanych wskutek dokonania takiego obniżenia 

lub mogą zdecydować o utworzeniu z tych środków kapitału zapasowego lub rezerwowego 

spółki 

• konieczne jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do rzeczywistej wartości 

wniesionych wartości niepieniężnych. Zazwyczaj dzieje się tak, gdy wysokość aportu została 

zawyżona i – w efekcie – nie cały kapitał został pokryty 

• spółka przynosząca straty wyrównuje bilans 

• zmienił się skład osobowy wspólników – umorzono udziały niektórych wspólników. 

Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie udziałów albo zmniejszenie wartości 

nominalnej udziałów. 

Umorzenie udziałów nie zawsze musi być równoznaczne z obniżeniem kapitału zakładowego. 

Obniżenie takie nie jest wymagane, gdy następuje z czystego zysku. 

W przypadku zmniejszenia wartości nominalnej udziałów, nie zmienia się liczba dotychczasowych 

udziałów w spółce. Zmniejszenie wartości nominalnej udziałów o równej wartości następuje o tę samą 

wartość w odniesieniu do wszystkich udziałów w tej spółce. 

Kapitał zakładowy po obniżeniu nie może mieć wartości mniejszej niż 5000 zł, chyba że jednocześnie 

z obniżeniem kapitału zakładowego następuje jego podwyższenie. Wartość nominalna udziału nie może 

zostać obniżona poniżej 50 zł. 

Obniżenie kapitału zakładowego wymaga zmiany umowy spółki, w uchwale która ma formę aktu 

notarialnego. Za podjęciem takiej uchwały musi głosować co najmniej 2/3 wspólników. 

Uchwała wspólników powinna określać kwotę, o jaką obniżany jest kapitał zakładowy w spółce,  

a ponadto wskazywać sposób, w jaki obniżenie faktycznie zostanie dokonane. 

Umowy spółki nie trzeba zmienić, jeżeli obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 

udziałów w związku ze zdarzeniem przewidzianym w umowie spółki. W takim przypadku uchwałę  
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o obniżeniu kapitału zakładowego może podjąć zarząd. Uchwała zarządu o obniżeniu kapitału 

zakładowego w związku z wystąpieniem zdarzenia określonego umową spółki wymaga umieszczenia 

w protokole sporządzonym przez notariusza. 

Zdarzenia, które mogą powodować umorzenie udziałów, to na przykład: 

• niespełnienie w terminie umówionego świadczenia wobec spółki 

• podjęcie przez wspólnika będącego jednocześnie członkiem zarządu – wbrew zakazowi 

wynikającego z umowy – działalności konkurencyjnej 

• wyrządzenie przez wspólnika szkody spółce poprzez ujawnienie informacji poufnych spółki. 

Spółki, które powstały w trybie S24, mogą obniżyć kapitał zakładowy zmieniając umowę spółki 

na wzorcu umowy udostępnionym w S24, pod warunkiem, że nie dokonywały żadnych zmian w umowie 

spółki poza S24. 

Uchwała o zmianie umowy spółki w trybie S24 nie musi być podjęta podczas formalnego zgromadzenia 

wspólników – wystarczy oddanie głosu przez wszystkich wspólników. 

Wszyscy wierzyciele spółki powinni zostać powiadomieni o zamiarze obniżenia kapitału zakładowego 

spółki. Zawiadomienie trzeba zamieścić w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wierzyciele mogą 

wnieść sprzeciw do obniżenia kapitału w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia zawiadomienia. Wierzyciele, 

którzy we wskazanym terminie zgłosili sprzeciw, powinni być przez spółkę zaspokojeni lub 

zabezpieczeni. Sprzeciw wierzycieli będzie skuteczny, pod warunkiem, że wierzytelność powstała przed 

ogłoszeniem o planowanym obniżeniu kapitału zakładowego. 

Zawiadomienie wierzycieli nie jest konieczne, gdy pomimo obniżenia kapitału zakładowego, wpłaty 

dokonane przez wspólników na kapitał zakładowy nie są im zwracane, a jednocześnie, wraz  

z obniżeniem kapitału zakładowego, następuje jego podwyższenie co najmniej do pierwotnej wysokości. 

Jak zgłosić obniżenie kapitału zakładowego? 

Obniżenie kapitału zakładowego wymaga zmiany wpisu do KRS – tylko wówczas jest skuteczne. 

Dopiero z momentem dokonania rejestracji w KRS obniżenia kapitału zakładowego wspólnicy mogą 

otrzymać zwrot kwot pieniężnych, które im się należą w związku z obniżeniem. 

Zmianę kapitału zgłasza zarząd spółki w terminie 6 miesięcy od podjęcia uchwały. Jeżeli w tym 

terminie zarząd nie zgłosi zmiany, sąd odmówi zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego. 

Zgłoszenie złożysz elektronicznie: 

• na Portalu Rejestrów Sądowych 

• na portalu S24, pod warunkiem, że umowa spółki została zawarta na wzorcu umowy i nie była 

zmieniana w sposób tradycyjny. 

Do zgłoszenia składanego na Portalu Rejestrów Sądowych należy dołączyć: 

• uchwałę zgromadzenia wspólników o obniżeniu kapitału zakładowego, a jeżeli umowa spółki 

stanowi, że udział ulega umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia 

uchwały zgromadzenia wspólników, wówczas należy załączyć oświadczenie wszystkich 

członków zarządu w formie aktu notarialnego o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia 

kapitału zakładowego przewidzianych w przepisach prawnych, w umowie spółki oraz w uchwale 

o obniżeniu kapitału zakładowego 

• dowody należytego wezwania wierzycieli 
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• oświadczenie wszystkich członków zarządu stwierdzające, że wierzyciele, którzy zgłosili 

sprzeciw wobec obniżenia kapitału zakładowego, zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni 

• listę wspólników (imię i nazwisko lub firma wspólnika/wspólników oraz liczba i wartość 

nominalna udziałów każdego ze wspólników) podpisaną przez zarząd według sposobu 

reprezentacji 

• jednolity tekst umowy spółki – gdy obniżenie kapitału zakładowego wymagało zmiany umowy 

spółki. 

W przypadku zmian w umowie spółki dokonywanych w trybie S24, wniosek do KRS o zmianę tych 

danych składa się również w tym systemie. 

Opłata za zmianę wpisu wynosi: 

• 250 zł, jeżeli zmiana jest zgłaszana na Portalu rejestrów Sądowych 

• 200 zł, jeżeli zmiana jest zgłaszana w S24 

• 100 zł – za ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. 

ZMIANY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE AKCYJNEJ 

Wymagana wysokość kapitału zakładowego w spółce akcyjnej 

Przepisy prawa co do zasady wprowadzają wymóg posiadania przez spółkę akcyjną kapitału 

zakładowego w wysokości co najmniej 100.000,00 zł. W niektórych jednak przypadkach, ze względu na 

specyfikę prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej, ustawowe wymogi mogą zostać 

podwyższone. Tytułem przykładu w odniesieniu do banków wprowadzono obowiązek posiadania 

kapitału zakładowego stanowiącego co najmniej równowartość 5.000.000,00 euro według kursu 

średniego NBP.  

Tryby podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej 

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej może nastąpić jako: 

1. zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej; 

2. podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej ze środków własnych spółki; 

3. warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego; 

4. podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany statutu spółki. 

Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej 

Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej może nastąpić poprzez emisję nowych 

akcji bądź podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych. W obydwu przypadkach 

wymagana jest zmiana statutu spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej może 

nastąpić dopiero, gdy dokonano wpłaty co najmniej 9/10 dotychczasowego kapitału zakładowego. 

Objęcie nowych akcji przez akcjonariuszy może nastąpić na podstawie: 

1. zaoferowania akcji przez spółkę konkretnemu adresatowi (tzw. subskrypcja prywatna); 

przyjęcie oferty w przypadku subskrypcji prywatnej powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. złożenia oferty w drodze ogłoszenia (subskrypcja otwarta), jak również 

3. skierowania oferty wyłącznie do akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta).  
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Aby doszło do zwiększenia kapitału zakładowego spółki, wymagane jest podjęcie uchwały o zmianie 

statutu spółki przez walne zgromadzenie akcjonariuszy większością ¾ głosów (statut może wprowadzać 

większe rygory w tym zakresie). 

Zmiana statutu wymaga wpisu do rejestru. Zgłoszenie do sądu rejestrowego powinno nastąpić co do 

zasady w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce 

akcyjnej następuje z chwilą dokonania wpisu w rejestrze. 

Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych spółki 

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej ze środków własnych może nastąpić na mocy 

uchwały walnego zgromadzenia. Źródłami podwyższenia mogą być kapitał zapasowy oraz kapitały 

rezerwowe utworzone z zysku. (pod warunkiem, że mogą być użyte w tym celu) oraz kapitały rezerwowe 

utworzone na skutek dokonanego uprzednio obniżenia kapitału zakładowego. 

Ustawa przyznaje uprawnienie do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych spółki, 

gdy spełniony jest warunek zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, 

w którym spółka osiągnęła zysk i nie istnieją istotne zastrzeżenia co do sytuacji majątkowej spółki. 

Akcje powstałe z wykorzystaniem tego trybu podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej 

przysługują akcjonariuszom na podstawie zasady proporcjonalności. 

Szczególnym przypadkiem podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej ze środków 

własnych jest podwyższenie kapitału zakładowego z agio. Warto zwrócić uwagę, iż jeżeli mamy 

do czynienia z objęciem akcji po cenie wyższej od ceny emisyjnej, powstanie nadwyżka nazywana 

„agio”, która przeznaczana jest na podwyższenie kapitału zapasowego. 

Docelowe podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany statutu spółki 

Podwyższenie kapitału bez zmiany statutu 

spółki może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy 

zostało to w nim przewidziane. Na podstawie 

zapisów statutu zarząd może zostać 

uprawniony do podwyższenia kapitału 

zakładowego w spółce akcyjnej w okresie 

do 3 lat. Podwyższenie może nastąpić 

jednorazowo bądź wielokrotnie, do momentu 

uzyskania kapitału docelowego, który nie 

może jednak przekraczać wysokości 

¾ kapitału zakładowego z dnia upoważnienia. 

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce 

akcyjnej bez zmiany jej statutu nie może 

następować ze środków własnych spółki. Co do zasady podwyższenie kapitału bez zmiany statutu 

spółki następuje w oparciu o wkłady pieniężne. Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany statutu 

spółki następuje na skutek uchwały zarządu podejmowanej w formie aktu notarialnego, która zastępuje 

uchwałę walnego zgromadzenia w tym zakresie. 

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej 

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej może zostać uchwalone celem: 
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1. przyznania praw obligatariuszom posiadającym obligacje zamienne lub obligacje z prawem 

pierwszeństwa albo 

2. przyznania praw pracownikom, członkom zarządu lub rady nadzorczej w zamian za wkłady 

niepieniężne, ze względu na przysługujące im prawa do udziału w zysku spółki;  

3. przyznania praw posiadaczom warrantów subskrypcyjnych. 

i następuje z zastrzeżeniem, że osoby zyskujące prawo do objęcia akcji wykonają je na warunkach 

zdefiniowanych w uchwale. 

Warunkowe podwyższenie kapitału nie może przekraczać dwukrotności kapitału zakładowego z dnia 

podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie. Ogłaszane jest ono przez zarząd w terminie 6 tygodni 

od dnia wpisu do rejestru, a samo objęcie akcji następuje poprzez wypełnienie pisemnego formularza 

sporządzonego przez spółkę. 

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej 

Art. 455 Kodeksu Spółek Handlowych precyzuje, że kapitał zakładowy obniża się, w drodze zmiany 

statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji 

oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.  

Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego oraz ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia powinny 

określać cel obniżenia, kwotę, o którą kapitał zakładowy ma być obniżony, jak również sposób 

obniżenia.  

Przepis art. 308 KSH dotyczący najniższej wysokości kapitału zakładowego oraz akcji stosuje się 

do obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona 

do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku, gdy 

równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego następuje jego podwyższenie co najmniej do 

pierwotnej wysokości w drodze nowej emisji akcji, w terminie przewidzianym dla uchwały 

o podwyższeniu kapitału zakładowego. 

Obniżenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Do zgłoszenia należy dołączyć: 

• uchwałę walnego zgromadzenia albo zarządu o obniżeniu kapitału zakładowego;  

• dowód zatwierdzenia zmiany statutu przez właściwy organ władzy publicznej, jeżeli do zmiany 

statutu takie zatwierdzenie jest wymagane;  

• dowody należytego wezwania wierzycieli;  

• oświadczenie wszystkich członków zarządu stwierdzające, że wierzyciele, którzy zgłosili 

roszczenia wobec spółki zostali zaspokojeni lub uzyskali zabezpieczenie. 

O uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego zarząd niezwłocznie ogłasza, wzywając wierzycieli 

do zgłoszenia roszczeń wobec spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.  

Spółka zaspokaja roszczenia wymagalne, zgłoszone w wymaganym terminie. Wierzyciele mogą 

ponadto żądać zabezpieczenia roszczeń niewymagalnych, powstałych przed dniem ogłoszenia uchwały 

o obniżeniu kapitału zakładowego, jeżeli uprawdopodobnią, że obniżenie zagraża zaspokojeniu tych 

roszczeń oraz że nie otrzymali od spółki zabezpieczenia. Zabezpieczenie następuje przez złożenie 

stosownej sumy pieniężnej do depozytu sądowego, a z ważnych powodów także w inny sposób.  

Roszczenia przysługujące akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego mogą być 

zaspokojone przez spółkę najwcześniej po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu 

obniżenia kapitału zakładowego do rejestru. 

Obowiązek zawiadomienia wierzycieli nie powstaje jeżeli: 

• pomimo obniżenia kapitału zakładowego nie zwraca się akcjonariuszom wniesionych przez nich 

wkładów na akcje, ani też nie zostają oni zwolnieni od wniesienia wkładów na kapitał zakładowy, 
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a równocześnie z jego obniżeniem następuje podwyższenie kapitału zakładowego co najmniej 

do pierwotnej wysokości w drodze nowej emisji, której akcje zostaną w całości opłacone, albo  

• obniżenie kapitału zakładowego ma na celu wyrównanie poniesionych strat lub przeniesienie 

określonych kwot do kapitału rezerwowego albo  

• obniżenie kapitału zakładowego następuje w przypadkach, o których mowa w art. 363 § 5 

(umorzenie akcji niezbytych przez spółkę).  

Wartość spółki wyraża się w wysokości kapitału zakładowego w połączeniu z ilością akcji w danej 

spółce. Obniżenie kapitału zakładowego wpłynie w określony sposób na ilość akcji albo na zmianę ich 

wartości.  

Wyróżnia się trzy sposoby obniżenia kapitału zakładowego: 

• poprzez umorzenie akcji, 

• poprzez połączenie akcji, 

• obniżenie wartości akcji. 

Obniżenie kapitału zakładowego poprzez umorzenie następuje w sytuacji, kiedy pewna ilość akcji 

zostaje wycofana z obrotu. Obniżenie przez połączenie akcji polega na tym, że wartość jednej akcji 

powstałej w wyniku połączenia jest mniejsza od sumy wartości akcji połączonych. Aby obniżyć kapitał 

przez obniżenie wartości akcji, należy uwzględnić, że wartość każdej z akcji nie może być niższa niż  

1 grosz. 

KAPITAŁ AKCYJNY W PROSTEJ SPÓŁCE AKCYJNEJ 
 

Charakter kapitału akcyjnego 

Podstawą utworzenia prostej spółki akcyjnej jest wniesienie kapitału. W odróżnieniu jednak od spółki  

z o.o., spółki akcyjnej oraz spółki komandytowo-akcyjnej tutaj mamy do czynienia nie z kapitałem 

zakładowym, a – akcyjnym. Jest on kapitałem podstawowym spółki, który odzwierciedla wkłady 

wniesione przez akcjonariuszy w zamian za obejmowane akcje. Różnica w nazwie nie jest 

przypadkowa, bowiem kapitał akcyjny ma też inny charakter. Przede wszystkim kapitał akcyjny,  

w odróżnieniu od kapitału zakładowego w spółce z o.o. lub spółce akcyjnej nie jest stały, a jego zmiana 

nie wymaga zmiany umowy spółki. Zależy ona całkowicie od wartości udziałów wniesionych w danym 

momencie.  

Jeżeli umowa spółki przewiduje dalsze wpłaty na kapitał akcyjny, mogą one zostać dokonane w terminie 

3 lat od momentu zarejestrowania spółki. Terminy wnoszenia wkładów mogą być jednak określone 

dowolnie w umowie spółki lub w uchwale walnego zgromadzenia (jeżeli umowa spółki przewiduje taki 

tryb). Akcje spółki nie są związane z kapitałem akcyjnym i nie stanowią jego części. 

Do prostej spółki akcyjnej nie mają zastosowania zasady dotyczące zakazu zwrotu wkładów. 

Na etapie rejestracji prostej spółki akcyjnej wysokość kapitału akcyjnego jest wyrażona sumą wartości 

wkładów rzeczywiście wniesionych. 

Majątek PSA a wkłady do spółki 

Kapitał akcyjny składa się z wkładów pieniężnych oraz niepieniężnych (aportu) wnoszonych przez 

akcjonariuszy. Przepisy odnoszące się do PSA zezwalają na wnoszenie na pokrycie akcji wszelkich 

wkładów mających wartość majątkową, w tym również takich, które nie mogłyby pokrywać kapitału 

zakładowego spółek z o.o. i akcyjnej. 

Wkłady do PSA należy odróżnić od wkładów na kapitał akcyjny spółki. Do kapitału akcyjnego zaliczamy 

wkłady w postaci wkładów pieniężnych i niepieniężnych mogących stanowić aport w rozumieniu 
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przepisów dotyczących spółek kapitałowych. Aby więc wkłady niepieniężne mogły zostać wniesione 

do kapitału akcyjnego, muszą posiadać tzw. zdolność aportową. Jest ona oceniania poprzez trzy 

kryteria, mianowicie: 

• kryterium zbywalności – musi istnieć prawna możliwość przeniesienia prawa lub rzeczy na 

spółkę albo ich ustanowienia na jej rzecz, a także zbycia przez samą spółkę owego przedmiotu 

wkładu; 

• kryterium wartości majątkowej – wkład musi posiadać wymierną wartość majątkową, czyli tzw. 

„wartość godziwą”. Wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik majątku mógłby zostać 

wymieniony, a zobowiązanie uregulowane, na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy 

zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi niepowiązanymi ze sobą stronami. Wartość 

godziwą powinna odzwierciedlać cena sprzedaży pochodząca z rynku; 

• kryterium aktualności, realności i pewności – wkład już w chwili wniesienia musi reprezentować 

realną wartość gospodarczą dla spółki, w szczególności przyczyniać się do powstania majątku 

zwiększającego jej wypłacalności. 

Pozostałe wkłady wnoszone do spółki nie są zaliczane na kapitał akcyjny, mimo iż pokrywają akcje 

spółki. Są to wszelkie wkłady niepieniężne mające wartość majątkową, a jednocześnie nieposiadające 

zdolności aportowej. Na kapitał akcyjny nie można przeznaczyć w szczególności wkładów, których 

przedmiotem jest prawo niezbywalne albo świadczenie pracy lub usług. Wkłady te nie mają znaczenia 

dla wysokości kapitału akcyjnego, przy czym zabezpieczają interes wierzycieli, gdyż są źródłem 

uzyskiwania przez spółkę przychodów, które następnie służą zaspokojeniu roszczeń wierzycieli wobec 

spółki. 

Dla ułatwienia zrozumienia struktury majątkowej PSA należy wyróżnić dwa rodzaje jej majątku: 

• kapitał akcyjny – w którego skład wchodzą wkłady pieniężne oraz wkłady niepieniężne mające 

zdolność aportową (o charakterze majątkowym i zbywalnym); 

• akcje beznominałowe – nabywane za wkłady pieniężne oraz wkłady niepieniężne bez zdolności 

aportowej, czyli również te dotyczące pracy i świadczenia usług oraz praw niezbywalnych. 

Elastyczność kapitału akcyjnego 

Zgodnie z art. 3002§ 3 KSH akcje nie mają wartości nominalnej, nie stanowią części kapitału akcyjnego 

i są niepodzielne. Istnieją niejako w oderwaniu od kapitału akcyjnego. Akcje nie muszą mieć równej 

ceny nominalnej, co pozwala na bardziej elastyczne zarządzanie kapitałem akcyjnym. Jego zwiększanie 

lub zmniejszanie nie wymaga zmiany umowy. W tym miejscu należy jednak podkreślić, że zwiększenie 

kapitału akcyjnego przez emisję nowych akcji związane jest ze zmianą liczby wyemitowanych przez 

spółkę akcji, co z kolei stanowi jeden z obligatoryjnych elementów umowy spółki. W takiej sytuacji 

umowa spółki musi zostać zmodyfikowana. 

Dodatkowym elementem wskazującym na elastyczność kapitału akcyjnego jest także możliwość jego 

obniżenia przez wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy., Kapitał akcyjny, obok wypracowanego 

zysku, stanowi dodatkowe źródło przychodu. Aby móc dokonać takich wypłat, wystarczy, że walne 

zgromadzenie podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy oraz dokona wpisu zmniejszonej kwoty kapitału 

akcyjnego do rejestru. Procedura ta nie wymaga zmiany umowy spółki. Ustawodawca przewidział tu 

jednak pewne ograniczenia. Wypłata sumy stanowiącej 5% zobowiązań spółki wynikającej 

z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy wymaga bowiem postępowania 

konwokacyjnego, tj. procedury obniżenia kapitału spółki na podstawie art. 456 § 1 i 2 KSH (w zw. z art. 

30015 § 4 KSH). 

ZMIANY STRUKTURY WŁASNOŚCIOWEJ W SPÓŁKACH PRAWA 

HANDLOWEGO 

Zmiana wspólników w spółkach osobowych 
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Spółka osobowa musi mieć co najmniej dwóch wspólników. W spółce komandytowej i komandytowo-

akcyjnej jeden ze wspólników musi być komplementariuszem, czyli wspólnikiem odpowiadającym za 

zobowiązania spółki bez ograniczeń. 

Do grona spółek osobowych zaliczamy: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę 

komandytowo-akcyjną. 

Spółki osobowe nie mają osobowości prawnej, jednak przepisy przyznają im zdolność prawną, co 

oznacza, że mają zdolność we własnym imieniu nabywać nieruchomości i inne prawa, zaciągać 

zobowiązania, a także pozywać i być pozywanymi. 

Z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej w spółkach osobowych nie istnieją typowe prawa udziałowe 

jak udziały i akcje, gdyż wspólnikom przysługuje tak zwany ogół praw i obowiązków. 

Zmiana składu wspólników uczestniczących w spółce osobowej może nastąpić na skutek: 

• przystąpienia do spółki nowego wspólnika za porozumieniem stron, w drodze zmiany umowy 

spółki 

• zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika 

• wypowiedzenia przez jednego ze wspólników umowy spółki 

• wyłączenia wspólnika przez sąd 

• śmierci wspólnika. 

Nowy wspólnik w spółce osobowej 

Osoba trzecia może przystąpić do spółki osobowej, stając się jej wspólnikiem, na kilka sposobów, 

między innymi: 

• wejść na miejsce dotychczasowego wspólnika, nabywając ogół jego praw i obowiązków 

w spółce - gdy taką możliwość przewiduje umowa spółki. 

• przystąpić do spółki z równoczesnym wystąpieniem z niej innego wspólnika bez przeniesienia 

między nimi uprawnień – w drodze zmiany umowy spółki, na zasadzie porozumienia wszystkich 

stron 

• dołączyć do spółki bez ustąpienia przez któregokolwiek z dotychczasowych wspólników. 

Jeżeli umowa spółki nie dopuszcza możliwości przystąpienia do spółki nowych wspólników, zawsze 

można zmienić jej treść. Warunkiem takiej zmiany jest zgoda wszystkich dotychczasowych wspólników. 

Uzupełnienie lub zmiana umowy spółki wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa przewiduje w celu 

jej zawarcia. 

W niektórych spółkach obowiązują szczegółowe zasady dotyczące nowego wspólnika: 

• w spółce partnerskiej – nowym partnerem może zostać jedynie osoba posiadająca 

uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu, który jest przedmiotem działalności tej spółki 

• w spółce komandytowej – możliwe jest przystąpienie osoby trzeciej: nowego 

komandytariusza lub nowego komplementariusza, a dotychczasowy komandytariusz może 

uzyskać status komplementariusza.  

Należy pamiętać, że: 

o nowy komandytariusz, który przystępuje do spółki, odpowiada także za zobowiązania spółki 

istniejące w chwili wpisania go do rejestru, do wysokości sumy komandytowej 

o nowy komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jego 

przystąpienia całym swoim majątkiem 
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o dotychczasowy komandytariusz, który przystępuje do spółki w charakterze 

komplementariusza, z chwilą jego wpisania do rejestru odpowiada, tak jak pozostali 

komplementariusze spółki, całym swoim majątkiem, osobiście, w sposób nieograniczony, 

za wszystkie zobowiązania spółki, także te, które powstały w okresie, gdy był jeszcze 

komandytariuszem 

Przystąpienie do spółki nowego komplementariusza lub nowego komandytariusza oraz zmiana statusu 

dotychczasowego komandytariusza na komplementariusza wymaga zmiany umowy w formie aktu 

notarialnego. 

• w spółce komandytowo-akcyjnej – możliwe jest przyjęcie do spółki nowego 

komplementariusza (osoby trzeciej) lub uzyskanie statusu komplementariusza przez 

dotychczasowego akcjonariusza. Na każdą z tych zmian muszą wyrazić zgodę wszyscy 

dotychczasowi komplementariusze. Nowy komplementariusz musi złożyć oświadczenie 

o przystąpieniu do spółki w formie aktu notarialnego i wyrazić w nim zgodę na brzmienie statutu 

oraz oznaczenie wartości jego wkładu. Jeżeli komplementariuszem zostaje dotychczasowy 

akcjonariusz, takie oświadczenie nie jest potrzebne. 

W związku z przyjęciem nowego komplementariusza lub zmianą statusu dotychczasowego 

akcjonariusza walne zgromadzenie musi podjąć uchwałę o odpowiedniej zmianie statutu. Zmianę 

statutu oraz zmianę w składzie komplementariuszy należy zgłosić do KRS. Dotychczasowy akcjonariusz 

wpisany do rejestru jako komplementariusz lub też osoba trzecia wpisana do rejestru jako nowy 

komplementariusz odpowiadają osobiście, całym swoim majątkiem, tak jak pozostali 

komplementariusze, za wszystkie zobowiązania spółki, także te powstałe przed ich przystąpieniem 

do spółki jako komplementariusze, od chwili wpisu do KRS. 

Kiedy wspólnik spółki osobowej traci swój status 

Zmiana składu wspólników w spółce osobowej może mieć miejsce, kiedy wspólnik decyduje się  

na wyjście ze spółki i na jego miejsce wchodzi nowa osoba - wtedy ogół praw i obowiązków 

przysługujących dotychczasowemu wspólnikowi jest przenoszony na tę osobę. 

Zmiana może także być następstwem: 

• wyłączenia wspólnika ze spółki orzeczeniem sądu 

• wypowiedzenia umowy spółki 

• śmierci wspólnika. 

Umowa spółki nie może wyłączać ani ograniczać prawa żądania wyłączenia wspólnika ze spółki lub 

wypowiedzenia umowy spółki. Prawo żądania wyłączenia wspólnika może być realizowane jedynie 

zgodnie przez wszystkich pozostałych wspólników spółki, którzy jednomyślnie postanawiają, że mimo 

wyłączenia wspólnika lub wspólników chcą dalszego utrzymywania spółki. 

Wyłączenie wspólnika orzeczeniem sądu 

Sąd może – na wniosek pozostałych wspólników – orzec o wyłączeniu wspólnika ze spółki. Podstawą 

do wniesienia powództwa o wyłączenie wspólnika są ważne powody zachodzące po stronie tego 

wspólnika. Dotyczą obiektywnych okoliczności, zawinionych lub niezawinionych przez wspólnika, które 

w ocenie sądu mogą skutkować pozbawieniem statusu wspólnika. Chodzi tutaj najczęściej o takie 

okoliczności dotyczące osoby wspólnika, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie spółki.  

Do ważnych powodów uzasadniających skierowanie żądania do sądu o wyłączenie wspólnika ze spółki 

można zaliczyć:  
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• długotrwałe uchylanie się od obowiązku prowadzenia spraw spółki czy reprezentowania spółki 

na zewnątrz,  

• niezrealizowanie zobowiązania dotyczącego wniesienia zadeklarowanego wkładu do spółki,  

• utratę przez wspólnika uprawnień niezbędnych do wykonywania obowiązku pracy,  

• trudności we współpracy ze wspólnikiem. 

Wspólnicy mogą określić w umowie spółki ważne powody uzasadniające wyłączenie wspólnika. 

Wyłączenie wspólnika orzeczeniem sądu skutkuje powstaniem obowiązku zwrotu wartości udziału 

kapitałowego. W tym wypadku uprawnionym do zwrotu jest wyłączony wspólnik lub jego spadkobiercy. 

Udział kapitałowy wypłacany jest w formie pieniężnej, a rzeczy, wniesione przez wspólnika tylko  

do używania, zwraca się w naturze. 

Wykluczenie wspólnika nie wyłącza go od uczestniczenia w zyskach i stratach ze spraw prowadzonych 

przez spółkę, które zostały rozpoczęte, ale jeszcze niezakończone. 

Jeżeli jesteś wspólnikiem w spółce dwuosobowej i po stronie drugiego wspólnika zaistnieje ważny 

powód rozwiązania spółki, możesz wystąpić do sądu z wnioskiem o przyznanie ci prawa do przejęcia 

majątku spółki, z obowiązkiem rozliczenia się ze wspólnikiem. 

Wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika 

Każdy wspólnik ma prawo wypowiedzieć umowę spółki zawartą na czas nieoznaczony. Tego prawa nie 

może ograniczać umowa. Wypowiedzenie może prowadzić do: 

• rozwiązania spółki 

• zmiany składu osobowego i utrzymania spółki w obrocie bez wspólnika, który wypowiedział 

umowę. 

Jeśli pomimo oświadczenia jednego ze wspólników o wypowiedzeniu umowy spółki, pozostali wspólnicy 

decydują się dalej prowadzić jej działalność, wspólnik wypowiadający powinien wystąpić ze spółki. Może 

także odwołać oświadczenie o wypowiedzeniu. Takie odwołanie jest skuteczne tylko, jeśli doszło 

do pozostałych wspólników jednocześnie z oświadczeniem o wypowiedzeniu lub wcześniej. 

Wystąpienie wspólnika ze spółki spowodowane wypowiedzeniem umowy spółki wiąże się  

z koniecznością zwrotu udziałów: 

• udział kapitałowy wypłacany jest w formie pieniężnej 

• rzeczy, wniesione przez wspólnika do spółki tylko do używania, zwraca się w naturze. 

Śmierć wspólnika 

Śmierć wspólnika stanowi przyczynę rozwiązania spółki, chyba że pozostali wspólnicy zdecydują się  

na kontynuowanie działalności spółki. 

Decyzja o dalszej działalności spółki pomimo śmierci wspólnika wiąże się z wejściem spadkobierców w 

miejsce zmarłego wspólnika, o ile umowa spółki przewiduje taką możliwość. Jeśli umowa spółki nie 

przewiduje możliwości wstąpienia do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika, pozostali wspólnicy 

muszą dokonać rozliczenia ze spadkobiercami w zakresie udziału przysługującemu zmarłemu 

wspólnikowi. 

Jeśli pomiędzy pozostałymi wspólnikami nie dojdzie do porozumienia co do dalszego funkcjonowania 

spółki, spadkobiercy zmarłego wspólnika mogą żądać likwidacji spółki i wypłaty wartości udziału 

kapitałowego oraz zwrotu w naturze rzeczy, które zmarły wspólnik wniósł do spółki. 
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Dziedziczenie udziału w spółkach osobowych 

Co do zasady ogół praw i obowiązków w spółce osobowej nie podlega dziedziczeniu, a jeżeli umowa 

spółki nie stanowi inaczej, to z chwilą śmierci wspólnika spółka osobowa ulega rozwiązaniu.  

W takim przypadku majątek spółki należy podzielić pomiędzy wspólników i spadkobierców zmarłego 

wspólnika. 

Ta zasada nie dotyczy spółki komandytowej 

w przypadku śmierci komandytariusza 

(nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki). 

Spadkobiercy komandytariusza powinni 

wskazać spółce jedną osobę do 

wykonywania ich praw – przy czym podział 

udziału zmarłego komandytariusza między 

spadkobierców jest skuteczny wobec spółki 

jedynie za zgodą pozostałych wspólników. 

Jeżeli jednak, pomimo śmierci wspólnika, 

umowa spółki pozwala na kontynuację 

działania spółki albo taką decyzję podejmą 

pozostali wspólnicy, wówczas spółka nie 

ulega rozwiązaniu. Uzgodnienie wspólników 

co do kontynuacji spółki powinno nastąpić 

niezwłocznie, w przeciwnym razie 

spadkobiercy mogą domagać się 

przeprowadzenia likwidacji spółki. 

W przypadku, gdy spadkobiercy nie 

wstępują do spółki, mogą domagać się wypłaty udziału kapitałowego oznaczonego na podstawie 

osobnego bilansu sporządzanego na dzień śmierci wspólnika, uwzględniającego wartość zbywczą 

majątku spółki. Tak obliczony udział kapitałowy powinien być wypłacony spadkobiercom w pieniądzu. 

Rzeczy, które zmarły udziałowiec wniósł do spółki tylko  

do używania, zwraca się spadkobiercom w naturze. 

W przypadku, gdy umowa spółki pozwala na wstąpienie spadkobierców zmarłego wspólnika,  

do wykonywania swoich praw, powinni wskazać spółce jedną osobę ze swojego grona. Czynności 

dokonane przez pozostałych wspólników przed takim wskazaniem wiążą spadkobierców wspólnika. 

W przypadku śmierci wspólnika spółki jawnej jego spadkobierca może żądać przekształcenia tej spółki 

w spółkę komandytową i przyznania mu 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. 

W wypadku śmierci akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej zastosowanie będą miały przepisy 

regulujące zasady dziedziczenia akcji i praw z nimi związanych jak w spółce akcyjnej. 

Zmiana wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma własną osobowość prawną, dlatego jest odrębnym 

podmiotem od jej wspólników. 

W zamian za wkłady wniesione do spółki, stanowiące jej kapitał zakładowy, wspólnicy obejmują udziały 

w spółce. 
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Zmiany w składzie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą polegać na: 

• zbyciu (sprzedaż, darowizna) istniejących udziałów przez dotychczasowego wspólnika na rzecz 

dotychczasowych lub nowych wspólników 

• objęciu nowo utworzonych udziałów w spółce przez nowego wspólnika 

• przejęciu lub umorzeniu udziałów wspólnika wyłączonego ze spółki 

• nabyciu istniejących udziałów od zmarłego wspólnika w drodze spadku. 

Nowy wspólnik w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 

Przystąpienie do spółki nowego wspólnika może być konsekwencją: 

• sprzedaży istniejących udziałów przez dotychczasowego wspólnika na rzecz dotychczasowych 

wspólników lub na rzecz nowych wspólników 

• nabycia istniejących udziałów od zmarłego wspólnika w drodze spadku 

• przejęcia udziałów wspólnika wyłączonego ze spółki 

• umorzenia udziałów wspólnika wyłączonego ze spółki 

• objęcia nowo utworzonych udziałów w spółce. 

Sprzedaż udziałów przez dotychczasowego wspólnika 

Zasady sprzedaży udziałów są z reguły określone w umowie spółki. Mogą w niej być zawarte regulacje 

dotyczące między innymi: 

• prawa pierwokupu na rzecz dotychczasowych wspólników 

• pierwszeństwa nabycia udziałów przez dotychczasowych wspólników. 

Dlatego, jeżeli zamierzasz sprzedać lub nabyć udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, 

najpierw przeczytaj, jakie są postanowienia umowy spółki w tym zakresie. 

Jeśli zgodnie z umową spółki do zbycia udziałów wymagana jest zgoda spółki, a jednocześnie umowa 

nie określa procedury udzielenia tej zgody, to decyzję o możliwości zbycia udziałów podejmuje zarząd. 

Częstą praktyką jest jednak, że w umowie spółki sprzedaż udziałów uzależniona jest od zgody 

wszystkich wspólników. W takim wypadku wspólnik powinien zgłosić zarządowi spółki zamiar sprzedaży 

udziałów na piśmie wraz z informacją na temat liczby sprzedawanych udziałów, nazwy nabywcy, ceny. 

Zarząd kieruje taki wniosek na zgromadzenie wspólników, na którym spółka wyraża zgodę na sprzedaż. 

Dopiero po wyrażeniu przez spółkę zgody na zbycie udziałów, zbywca, dotychczasowy wspólnik  

i nabywca udziałów mogą zawrzeć umowę przeniesienia własności udziałów w formie umowy 

sprzedaży, darowizny albo zamiany czy przeniesienia. 

Jeśli umowa spółki nie uzależnia zbycia udziałów od zgody spółki, wspólnik może zbyć swój udział bez 

żadnych ograniczeń. Należy jednak pamiętać, że zbycie udziałów jest skuteczne wobec spółki  

od momentu zawiadomienia jej o tym fakcie. 

Umowa przeniesienia własności udziałów musi mieć formę pisemną, z podpisami poświadczonymi 

notarialnie. 

Zbywający lub nabywający udziały musi zawiadomić na piśmie zarząd spółki o podpisaniu umowy  

i dołączyć kopię umowy. Zawiadomienie uznaje się za doręczone od momentu, gdy otrzyma  

je przynajmniej jeden z członków zarządu spółki albo prokurent i z tą chwilą przejście udziałów jest 

skuteczne, a nowy wspólnik może wykonywać swoje prawa, na przykład brać udział w zgromadzeniu 

wspólników. 
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Przejęcie udziałów wspólnika wyłączonego ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

Sąd może – z ważnych powodów – orzec wyłączenie ze spółki wspólnika na wniosek wszystkich 

pozostałych wspólników, jeżeli ich udziały stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego spółki. 

Umowa spółki może zawierać zapisy, że z powództwem do sądu może wystąpić mniejsza liczba 

wspólników, o ile ich udziały stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. 

Ważne powody umożliwiające wyłączenia wspólnika to na przykład: 

• działanie na szkodę spółki 

• prowadzenie działalności konkurencyjnej wbrew zakazowi wynikającemu z umowy spółki 

• celowe uniemożliwienie działania organów spółki. 

Udziały wspólnika wyłączonego ze spółki mogą być przejęte przez dotychczasowych wspólników  

lub przez osoby trzecie. Wspólnikowi wyłączanemu ze spółki należy się wynagrodzenie za udziały, 

których cenę ustala sąd na podstawie rzeczywistej wartości udziałów w dniu doręczenia pozwu. 

Umorzenie udziałów wspólnika wyłączonego ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

Umorzenie udziałów może być dobrowolne lub przymusowe i mieć miejsce tylko wtedy, gdy umowa 

spółki na to pozwala. 

Dobrowolne umorzenie następuje na wniosek lub za zgodą zainteresowanego wspólnika. 

Oświadczenie wspólnika w tej sprawie musi wskazywać:. 

• liczbę udziałów, która ma być umorzona, 

• wartość wynagrodzenia za umorzenie udziałów, 

• sposób, w jaki ma być finansowane umorzenie: poprzez obniżenie kapitału zakładowego albo 

z czystego zysku lub w sposób mieszany. 

Żeby umorzenie było możliwe, zgromadzenie wspólników musi podjąć uchwałę o nabyciu udziałów  

w celu ich umorzenia i dopiero na tej podstawie spółka może nabyć takie udziały. 

Jeśli umorzenie ma zostać przeprowadzone przez obniżenie kapitału zakładowego, które polega albo 

na zmniejszeniu liczby udziałów, albo na zmniejszeniu wartości nominalnej udziału, wspólnicy 

większością 2/3 głosów muszą podjąć uchwałę, która określi wysokość, o jaką kapitał zakładowy ma 

być obniżony, oraz sposób obniżenia. Dodatkowo obniżenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza  

do KRS. 

Jeśli umorzenie ma zostać przeprowadzone z czystego zysku, do umorzenia dochodzi z chwilą 

podpisania umowy zbycia udziałów pomiędzy spółką a wspólnikiem. 

Oba sposoby umorzenia mogą być stosowane łącznie – umorzenie udziałów jest finansowane 

częściowo z obniżenia kapitału, na przykład do wysokości wartości nominalnej udziałów) i częściowo  

z czystego zysku (różnica pomiędzy wynagrodzeniem do wypłacenia a wartością nominalną udziałów). 

Umorzenie udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego wiąże się z dość długotrwałymi 

formalnościami. Po podjęciu uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego zarząd spółki ma obowiązek 

wezwania wszystkich wierzycieli spółki, aby w terminie trzech miesięcy wnieśli sprzeciw wobec 

obniżeniu kapitału spółki. Tacy wierzyciele muszą być przez spółkę zabezpieczeni lub spłaceni. Z kolei 

umorzenie udziałów z czystego zysku, czyli z kwoty, która może zostać przeznaczona do podziału 

na rzecz wspólników (a więc w szczególności z zysku za ostatni rok obrotowy powiększonego  
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o niepodzielone zyski z lat ubiegłych), nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego spółki i nie wiąże 

się z obowiązkiem informowania kontrahentów i zabezpieczania (spłacania) ich wierzytelności. 

Przymusowe umorzenie odbywa się bez wyrażenia woli ze strony wspólnika i polega na likwidacji 

udziałów danego wspólnika bez jego zgody. 

Udziały mogą być umarzane przymusowo tylko, jeśli umowa spółki przewiduje taką możliwość  

i zgromadzenie wspólników podejmie uchwałę w tej sprawie. Umowa spółki powinna precyzyjnie 

określać przesłanki, które prowadzą do przymusowego umorzenia udziałów, oraz jego tryb (sposób 

podejmowania uchwały zgromadzenia wspólników o przymusowym umorzeniu). Najczęściej 

przesłankami do przymusowego umorzenia udziałów są sytuacje, gdy: 

• wspólnik zajmuje się interesami konkurencyjnymi 

• uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik albo członek organu 

• narusza obowiązek lojalności wobec spółki 

• szkodzi interesom spółki 

• narusza tajemnicę przedsiębiorstwa. 

W związku z przymusowym umorzeniem udziałów wspólnik ma prawo do otrzymania wynagrodzenia. 

W umowie spółki może zostać opisany sposób wyliczenia wynagrodzenia za przymusowe umorzenie 

udziałów, przy czym wynagrodzenie nie może być niższe od wartości przypadających na przymusowo 

umarzany udział aktywów netto (wartość bilansowa), wykazanych w sprawozdaniu finansowym  

za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. 

Objęcie nowo utworzonych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 

Utworzenie nowych udziałów w spółce wiąże się z podwyższeniem kapitału zakładowego. 

Przypomnijmy, że podwyższenie kapitału zakładowego w spółce może być związane bądź  

z utworzeniem nowych udziałów, bądź ze zwiększeniem wartości nominalnej udziałów już istniejących. 

Jeżeli dotychczasowi wspólnicy nie wykonują prawa pierwszeństwa, czyli prawa polegającego  

na przyznaniu wspólnikom warunkowego uprawnienia do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 

zakładowym w proporcji do udziałów już przez nich posiadanych, udziały mogą być objęte przez osoby 

spoza grona wspólników. 

Prawo pierwszeństwa może być wyłączone w umowie spółki. 

Objęcie nowych udziałów przez osobę trzecią lub dotychczasowych wspólników wymaga rejestracji 

podwyższenia kapitału w KRS. Dopiero z chwilą wpisu do KRS osoba trzecia obejmująca udziały staje 

się wspólnikiem spółki lub dotychczasowy wspólnik staje się posiadaczem większej liczby udziałów. 

Przed złożeniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału wstępujący wspólnik powinien złożyć 

oświadczenie o przystąpieniu do spółki oraz o objęciu nowych udziałów w formie aktu notarialnego. 

Musi także pokryć udziały, wnosząc wkład pieniężny lub rzeczowy. 

Kiedy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością traci swój status? 

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają możliwość wykluczenia wspólnika ze spółki. 

Wspólnicy posiadający łącznie więcej niż połowę udziałów w kapitale zakładowym spółki mogą złożyć 

do sądu wniosek, który trzeba uzasadnić ważnymi powodami. Przepisy nie definiują ważnych powodów. 

O tym, czy zaistniały, rozstrzyga sąd. 

Przyjmuje się, że ważne przyczyny muszą dotyczyć danego wspólnika, mogą być zawinione  

i niezawinione przez niego, ale nie mogą dotyczyć wszystkich wspólników lub też samej spółki. 



40 

 

Poniżej, na podstawie orzecznictwa sądów, przedstawiono przykładowy katalog ważnych powodów 

uzasadniających wyłączenie wspólnika: 

• niewniesienie aportu do spółki 

• wyjazd wspólnika za granicę i długotrwały brak zainteresowania sprawami spółki 

• celowe działanie na szkodę spółki 

• zaprzestanie wykonywania obowiązku powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz 

spółki, jeżeli świadczenia te mają istotne znaczenie dla spółki 

• brak współdziałania przy podejmowania uchwał, w tym bezpodstawna odmowa współdziałania 

przy zmianach umowy spółki 

• niestosowanie się wspólnika do umowy spółki lub uchwał zgromadzenia wspólników 

• stałe wykonywanie nadzoru dla szykany, czyli nadużywanie przysługującego wspólnikowi 

prawa do indywidualnej kontroli, czyli nie dla ochrony własnego uzasadnionego interesu,  

ale w celu zaszkodzenia spółce lub pozostałym wspólnikom 

• niemożność bezkonfliktowego współdziałania ze wspólnikiem, będąca następstwem relacji 

interpersonalnych wewnątrz spółki 

• kierowanie bezpodstawnych wniosków do sądu rejestrowego 

• występowanie bez potrzeby z żądaniem zwołania zgromadzenia wspólników 

• założenie przez wspólnika spółki konkurencyjnej o analogicznym przedmiocie działalności  

lub odziedziczenie konkurencyjnego przedsiębiorstwa 

• zyskanie przez podmiot prowadzący działalność konkurencyjną realnej kontroli nad 

wspólnikiem 

• długotrwała choroba wspólnika uniemożliwiająca mu wykonywanie obowiązków wobec spółki. 

Jeśli sąd uwzględni wniosek wspólników o wyłączeniu wspólnika ze spółki, przysługujące temu 

wspólnikowi udziały powinny zostać przejęte przez pozostałych wspólników lub przez osoby trzecie  

w terminie oraz za cenę określoną przez sąd. 

Sąd ustala cenę przy uwzględnieniu wartości zbywczej majątku spółki, zbliżonej do ceny sprzedaży 

lub ceny rynkowej, na podstawie: 

• rzeczywistej wartości przejmowanych udziałów wspólnika wyłączonego ze spółki, 

• danych bilansu. 

Jeżeli ustalona przez sąd cena nie zostanie zapłacona w terminie, orzeczenie o wyłączeniu stanie 

się bezskuteczne, a niechciany wspólnik zachowa swoje uprawnienia w spółce. W takim przypadku 

wspólnik, którego dotyczyło postępowanie, może żądać od pozostałych wspólników naprawienia 

szkody, którą poniósł z tego tytułu. 

Dziedziczenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są dziedziczne – na miejsce zmarłego wspólnika 

mogą wejść jego spadkobiercy. Dziedziczenie udziałów odbywa się na zasadach ogólnych, co oznacza, 

że udziały stanowią część masy spadkowej. 

Jeśli dziedziczenie nie zostało ustalone w testamencie, krąg spadkobierców i przysługujące im udziały 

w masie spadkowej, w tym przysługujące im udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, będą 

ustalane na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Po otwarciu spadku spadkobierca powinien 

dopełnić formalności związane z uzyskaniem potwierdzenia przysługującego mu prawa do spadku. 

Spadkobierca może skorzystać z pomocy notariusza, żeby uzyskać tak zwane poświadczenie 

dziedziczenia. Alternatywnie może złożyć wniosek o wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia 

spadku do sądu rejonowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. 
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Spadkobierca udziałów może wykonywać prawa wobec spółki przysługujące mu jako wspólnikowi 

dopiero, gdy zawiadomi o tym fakcie spółkę i przedłoży dowód przysługującego mu prawa. Takimi 

dowodami wobec spółki są: 

• postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku 

• zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza w obecności 

spadkobierców. 

Po uzyskaniu poświadczenia dziedziczenia albo postanowienia sądu o nabyciu spadku, a przed 

dokonaniem podziału masy spadkowej w drodze postępowania działowego albo umowy spadek jest 

przedmiotem współwłasności ułamkowej spadkobierców (to znaczy, że każdemu spadkobiercy 

przysługuje pewna część spadku). W tym czasie spadkobiercy, chcąc wykonywać swoje prawa 

korporacyjne jako udziałowcy w spółce, po poinformowaniu spółki o przejściu na nich udziału, jego 

części lub ułamkowej części udziału powinni działać przez wspólnego przedstawiciela.  

Na tę okoliczność powinni przedstawić dowód potwierdzający to przejście. 

Dopiero postępowanie działowe albo zawarcie 

stosownej umowy o podziale masy spadkowej określi, 

który spadkobierca dysponuje udziałami w spółce i w 

jakiej wysokości. W umowie spółki mogą być zawarte 

ograniczenia lub wyłączenia możliwości wstępowania 

spadkobierców do spółki. W takim przypadku zapisy 

umowy spółki powinny określać warunki spłaty 

spadkobierców niewstępujących do spółki, pod 

rygorem bezskuteczności ograniczenia lub 

wyłączenia praw spadkobierców. Przykładowa spłata 

spadkobierców może polegać na umorzeniu udziałów 

zmarłego wspólnika i wypłaceniu spadkobiercom 

określonej kwoty pieniężnej. 

Jeśli według umowy spółki wspólnik może mieć tylko jeden udział, może on być podzielony pomiędzy 

spadkobierców. W wyniku podziału nie mogą jednak powstać udziały niższe niż 50 złotych. Jest 

to analogiczne rozwiązanie jak przy sprzedaży części udziału. 

Zmiana akcjonariuszy w spółce akcyjnej 

Spółka akcyjna posiada własną osobowość prawną, dlatego jest odrębnym podmiotem od jej 

akcjonariuszy. W zamian za wniesione wkłady do spółki, stanowiące jej kapitał zakładowy, 

akcjonariusze obejmują akcje w spółce. 

Zmiany w składzie akcjonariuszy spółki akcyjnej mogą polegać na: 

• zbyciu (sprzedaż, darowizna) akcji przez dotychczasowego akcjonariusza na rzecz 

dotychczasowych lub nowych akcjonariuszy 

• objęciu nowo utworzonych akcji w spółce przez nowego akcjonariusza 

• pozbawieniu akcjonariusza praw udziałowych przez spółkę poprzez wykreślenie z rejestru 

akcjonariuszy i wpisanie w jego miejsce spółki 

• umorzeniu akcji 

• wykupie akcji 

• nabyciu akcji od zmarłego akcjonariusza w drodze spadku. 
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 Zbycie akcji 

 

Co do zasady akcje są zbywalne, jednak statut spółki może uzależnić rozporządzanie akcjami 

imiennymi od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia nimi. Z mocy 

prawa zgody spółki nie wymaga zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym. 

W przypadku, gdy statut uzależnia przeniesienie akcji od zgody spółki, zgody udziela zarząd w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. Statut może zawierać inne postanowienia w tym przedmiocie, 

na przykład może uzależniać wydanie zgody zarządu od opinii rady nadzorczej albo innych 

akcjonariuszy. 

Nabycie akcji jest skuteczne z chwilą dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy, wskazującego 

nabywcę, liczbę oraz rodzaj, serie i numery nabytych akcji. Zasada ta nie dotyczy przypadku, kiedy 

przejście akcji jest wywołane zdarzeniem prawnym, na przykład w wyniku dziedziczenia, połączenia, 

podziału spółki. 

Każda spółka akcyjna musi przeznaczyć na swojej stronie miejsce do komunikacji z akcjonariuszami. 

Najczęściej jest to zakładka zatytułowana: Komunikacja z akcjonariuszami. W tej zakładce spółka 

publikuje komunikaty wymagane prawem, na przykład dotyczące zwołania walnego zgromadzenia 

akcjonariuszy. Tam też najczęściej znajdziesz uchwałę walnego zgromadzenia dotyczącą wyboru 

rejestru akcjonariuszy, w którym należy zgłosić nabycie akcji. 

Objęcie nowo utworzonych akcji w spółce przez nowego akcjonariusza 

Spółka akcyjna może emitować akcje w celu pozyskania kapitału na dalszy rozwój. Emisja akcji odbywa 

się poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki, które wymaga uchwały walnego zgromadzenia 

akcjonariuszy. Podwyższenie kapitału zakładowego jest skuteczne z chwilą rejestracji podwyższenia  

w KRS. 

Procedura emisji akcji jest ściśle regulowana przepisami prawa, które nakładają na spółkę szereg 

obowiązków, na przykład przygotowanie dokumentacji na temat spółki udostępnianej potencjalnym 

inwestorom. 

Co do zasady za akcjonariusza wobec spółki uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru 

akcjonariuszy. 

Pozbawienie akcjonariusza praw udziałowych wynikających z akcji 

Akcjonariusz ma obowiązek wniesienia pełnego wkładu na akcje. 

Terminy i wysokość wpłat na akcje określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia, jednak walne 

zgromadzenie może upoważnić zarząd do określenia terminów wpłat na akcje. Jeżeli akcjonariusz nie 
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dokonał wpłaty w określonym terminie, musi zapłacić odsetki ustawowe za opóźnienie  

lub odszkodowanie, chyba że statut stanowi inaczej. 

Akcjonariusz, który w ciągu miesiąca po upływie terminu płatności nie uiścił zaległej wpłaty odsetek 

ustawowych za opóźnienie, odszkodowania lub innych płatności przewidzianych przez statut, może być 

pozbawiony przez spółkę swoich praw udziałowych przez wykreślenie z rejestru akcjonariuszy  

i wpisanie w jego miejsce spółki. W takim przypadku spółka jest zobowiązana niezwłocznie sprzedać 

prawa udziałowe, a uzyskaną ze sprzedaży sumę po pokryciu kosztów i odsetek, odszkodowania lub 

innych należności spółki zaliczyć na zaległą płatność. Pozostałą kwotę należy zwrócić akcjonariuszowi 

pozbawionemu praw udziałowych. Jeżeli uzyskana ze sprzedaży suma nie pokryje kosztów i należności 

spółki, za niedobór odpowiadają solidarnie akcjonariusz pozbawiony praw udziałowych i jego prawni 

poprzednicy. 

Roszczenia spółki do akcjonariusza pozbawionego praw udziałowych i jego prawnych poprzedników 

przedawniają się z upływem trzech lat od dnia wpisu o nabyciu akcji do rejestru akcjonariuszy. 

Umorzenie akcji 

Akcje spółki mogą być umorzone w przypadku, gdy statut tak stanowi. Umorzenie akcji wymaga 

obniżenia kapitału zakładowego. 

Umorzenie może być przeprowadzone w trybie: 

• dobrowolnym – za zgodą akcjonariusza, w drodze nabycia akcji przez spółkę (umorzenie 

dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym) 

• przymusowym – bez zgody akcjonariusza (przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa 

statut spółki). 

Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia, określającej w szczególności podstawę 

prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź 

uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. 

Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości 

przypadających na akcję aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok 

obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. 

Statut spółki może stanowić, że akcje ulegają umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia 

bez powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie. W takim przypadku stosuje się przepisy o umorzeniu 

przymusowym. 

Umorzenie akcji jest skuteczne z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, czyli rejestracji obniżenia 

kapitału zakładowego w KRS. 

Dziedziczenie akcji 

Akcje są dziedziczne, co oznacza, że na miejsce zmarłego akcjonariusza mogą wejść jego 

spadkobiercy. Dziedziczenie akcji odbywa się na zasadach ogólnych, co oznacza, że akcje stanowią 

część masy spadkowej. 

Jeśli dziedziczenie nie zostało ustalone w testamencie, krąg spadkobierców i przysługujące im udziały 

w masie spadkowej, w tym przysługujące im akcje i związane z nimi prawa, będą ustalane na podstawie 

przepisów Kodeksu cywilnego. 
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Po otwarciu spadku spadkobierca powinien dopełnić formalności związane z uzyskaniem potwierdzenia 

przysługującego mu prawa do spadku. W tym celu spadkobierca może skorzystać z pomocy notariusza, 

aby uzyskać tak zwane poświadczenie dziedziczenia. Alternatywnie spadkobierca może złożyć wniosek 

o wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku do sądu rejonowego właściwego ze względu 

na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. 

Co do zasady wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru 

akcjonariuszy. 

Po uzyskaniu poświadczenia dziedziczenia albo postanowienia sądu o nabyciu spadku, a przed 

dokonaniem podziału masy spadkowej w drodze postępowania działowego albo umowy spadek jest 

przedmiotem współwłasności ułamkowej spadkobierców. W tym czasie, spadkobiercy chcąc 

wykonywać swoje prawa korporacyjne jako akcjonariusze spółki, powinni działać przez wspólnego 

przedstawiciela. 

Spadkobiercy powinni zawiadomić zarząd spółki o przejściu na nich akcji. Na tę okoliczność 

powinni przedstawić spółce dowód w postaci notarialnego poświadczenia dziedziczenia albo sądowego 

postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Dopóki spadkobiercy nie dokonają takiego 

zawiadomienia, nie będą korzystać z praw korporacyjnych związanych z akcjami, na przykład 

prawo głosu na zgromadzeniu wspólników, wypłata dywidendy. 

Akt poświadczenia dziedziczenia otrzymany od notariusza albo postanowienie sądu o stwierdzeniu 

nabycia spadku są podstawą załatwienia dalszych formalności związanych z nabyciem spadku, w tym 

akcji. 

Wydzielenie składników spadku, które przypadną danemu spadkobiercy w określonej części, będzie 

ustalone przez sąd w kolejnym postępowaniu sądowym – w tak zwanym postępowaniu działowym. 

Wszyscy spadkobiercy, alternatywnie do postępowania działowego, mogą wspólnie przed notariuszem 

zawrzeć umowę, którą dokonają podziału składników majątku wchodzącego w skład masy spadkowej  

i określą zasady ewentualnych spłat między sobą. 

Dopiero postępowanie działowe albo zawarcie stosownej umowy o podziale masy spadkowej określi, 

któremu spadkobiercy przypadły akcje i w jakiej liczbie. 

Statut spółki nie może ograniczać lub wyłączać dziedziczenia akcji i praw z nimi związanych. W statucie 

można jednak postanowić, że w przypadku śmierci akcjonariusza należące do niego akcje ulegną 

automatycznemu umorzeniu. W takim przypadku spadkobiercom przysługuje odpowiedni ekwiwalent 

za umorzone akcje – sposób jego wyliczenia może określać statut spółki. Wartość ta nie może być 

jednak niższa od wartości aktywów netto spółki przypadających na te akcje. Do wyliczenia tej wartości 

służy sprawozdanie finansowe spółki za ostatni rok obrotowy. 

ORGANY SPÓŁEK 

 
Organy spółki z o.o. 

W spółce z o. o. można wyróżnić trzy rodzaje 

organów: 

• organ o charakterze stanowiącym 

(uchwałodawczym) – zgromadzenie 

wspólników będące najwyższą 

władzą spółki 

• organ o charakterze wykonawczym – 

zarząd spółki 
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• organy o charakterze rewizyjnym lub kontrolnym – rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. 

Do organów, które muszą zostać powołane w każdej spółce, należy zarząd oraz zgromadzenie 

wspólników. 

Ustanowienie w spółce rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej co do zasady pozostaje w kwestii decyzji 

wspólników. Obowiązek ustanowienia któregoś z tych organów powstaje jedynie w przypadku, gdy 

kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 tys. zł., a jednocześnie w spółce jest ponad 25 wspólników. 

Zarząd w spółce z o.o. 

Organem wykonawczym uprawnionym do reprezentacji oraz prowadzenia spraw spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością jest zarząd. W skład zarządu mogą wchodzić wspólnicy i osoby trzecie. 

Członkowie zarządu powoływani są uchwałą wspólników, na czas oznaczony nie krótszy od roku  

lub na czas nieoznaczony. Warunkiem powołania danej osoby w skład zarządu jest jej zgoda. Powołanie 

do zarządu konkretnych osób podlega zgłoszeniu w KRS, w terminie 7 dni od dnia ich powołania. 

Zarząd podejmuje wszelkie czynności w sferze zewnętrznej spółki. Zarząd jest jednocześnie organem 

właściwym do podejmowania wszystkich decyzji, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji 

innych organów. Czynności podejmowane przez zarząd są działaniami własnymi spółki i wywołują  

dla niej bezpośrednie skutki. 

Sposób reprezentacji spółki przez zarząd może określać umowa spółki. W umowie wspólnicy mogą 

zdecydować o samodzielnej reprezentacji członków zarządu lub wprowadzić reprezentację łączną,  

na przykład dwóch członków zarządu lub członka zarządu wraz z prokurentem. 

Uwaga! Prawo reprezentacji spółki przez zarząd jest wyłączone we wszystkich umowach zawieranych 

przez spółkę z członkami zarządu, jak i w sporach między nimi a spółką. 

Prawo reprezentacji spółki nie przysługuje bezpośrednio wspólnikom spółki. Wspólnicy mogą 

jednak reprezentować spółkę osobiście na podstawie udzielonego przez zarząd pełnomocnictwa lub 

prokury. Decyzję o ustanowieniu prokury w spółce z o. o. podejmują wszyscy członkowie zarządu 

Zarząd spółki z o. o. może być jednoosobowy albo wieloosobowy. Skład zarządu wspólnicy mogą 

określić w umowie spółki, wskazując liczbę członków zarządu lub minimalną lub maksymalną liczbę 

członków zarządu. 

Sprawy spółki prowadzi zarówno zarząd, jak i zgromadzenie wspólników.  

 

Zgromadzenie wspólników 

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. podejmuje uchwały, do których ważności wymagana jest 

zgoda wszystkich wspólników. Każdemu wspólnikowi przysługuje prawo do udziału w zgromadzeniu 

wspólników oraz prawo głosu przy podejmowaniu tych uchwał. Możliwość wpływania wspólników na 

bieżące zarządzanie spółką poprzez podejmowanie uchwał jest elementem osobowym spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Rada nadzorcza i komisja rewizyjna 

Funkcje nadzorcze w spółce z o. o. pełni rada nadzorcza oraz komisja rewizyjna. 
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Rada nadzorcza powoływana jest do sprawowania stałego nadzoru nad działalnością spółki, podczas 

gdy komisja rewizyjna stanowi organ działający okresowo i dokonuje głównie oceny sprawozdań  

oraz wniosków zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat. 

W skład rady nadzorczej muszą wchodzić co najmniej trzy osoby, jednak ostateczna decyzja  

co do liczby osób wchodzących w skład tego organu należy do wspólników. Osobami powołanymi  

do rady nadzorczej mogą być wspólnicy lub osoby spoza ich grona. Wybór członków rady nadzorczej 

następuje w uchwale wspólników. 

Organy w Prostej Spółce Akcyjnej 

Walne zgromadzenie akcjonariuszy 

Walne zgromadzenie jest podstawowym i najważniejszym organem spółki. Mimo że nie zajmuje się 

bieżącym zarządzaniem sprawami spółki, to jego decyzje mają charakter kluczowy. Do kompetencji 

walnego zgromadzenia należy przede wszystkim podejmowanie decyzji w sprawach organizacyjnych 

spółki. Zgromadzenie akcjonariuszy dokonuje również wyboru członków jej pozostałych organów oraz 

określa sposób jej reprezentacji. Walne ponadto podejmuje uchwały w sprawie zmian umowy spółki,  

w szczególności o zmianie przedmiotu działalności czy wysokości kapitału akcyjnego. 

Omawiany organ decyduje również o rozwiązaniu spółki, rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdań 

organu zarządczego z działalności spółki, sprawozdań finansowych oraz udzielenia absolutorium 

członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto podejmuje decyzje w zakresie 

zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich 

ograniczonych praw rzeczowych, nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału 

w nieruchomości oraz zwrotu dopłat (o ile statut nie stanowi inaczej), a także emisji obligacji zamiennych 

lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych. 

W skład organu wchodzą wszyscy akcjonariusze spółki, jednakże prawo głosu na walnym mają jedynie 

ci, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy na trzy dni przed dniem walnego zgromadzenia. 

Organy zarządcze i kontrolne 

Zgodnie z art. 300[52] ksh akcjonariusze PSA mają możliwość wyboru modelu systemu organizacyjnego 

spółki – dualistycznego (zarząd i rada nadzorcza) lub monistycznego (rada dyrektorów). Prawo 

wyboru nie jest w żaden sposób ograniczone przez ustawę, Kodeks spółek handlowych nie wskazuje 

żadnych preferencji w odniesieniu do wielkości spółki czy rodzaju jej działalności. Takie rozwiązanie  

nie było dotąd znane polskiemu prawu, pojawiło się jedynie przy spółkach europejskich, jednakże z racji 

tego, że spółki te niemal nie funkcjonują na terytorium RP, orzecznictwo w tym przedmiocie jest 

znikome. Oznacza to, że aktualnie przedsiębiorca rozpoczynający swoją działalność w formie prostej 

spółki akcyjnej nie ma możliwości przewidzenia korzyści i problemów, jakie mogą wynikać z wyboru 

jednego z omawianych modeli zarządzania spółką. Racjonalny wybór między zarządem a radą 

dyrektorów będzie możliwy dopiero w przyszłości, kiedy przedsiębiorcy w praktyce będą mogli 

wypróbować owe nowe rozwiązania. Na szczęście ustawa przewiduje możliwość zmiany systemów 

zarządczych w trakcie trwania spółki. 

W PSA nie mogą jednocześnie funkcjonować: 

• zarząd i rada dyrektorów; 

• rada dyrektorów i rada nadzorcza.  

Model dualistyczny  

Pierwszy model – dualistyczny – odnosi się do znanych rozwiązań z pozostałych spółek kapitałowych, 

tj. zakłada rozdzielenie funkcji zarządczych i kontrolnych. Zgodnie z tym modelem powołuje się zarząd 

spółki i (opcjonalnie) rady nadzorczej. Dodatkowo na mocy art. 300[57] § 2 ksh przy zarządzie i radzie 
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nadzorczej dopuszczalne jest powołanie komitetów o charakterze doradczym złożonych z członków 

tych organów lub innych osób. 

Zarząd 

Standardowo zarząd może składać się z jednego albo większej liczby członków powoływanych  

i odwoływanych uchwałą akcjonariuszy. W przypadku powołania rady nadzorczej kompetencje 

powoływania i odwoływania członków zarządu przysługują temu właśnie organowi, chyba że umowa 

spółki stanowią inaczej. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę na zewnątrz. W przypadku 

zarządu wieloosobowego domyślnym (kodeksowym) modelem reprezentacji jest reprezentacja łączna 

(dwóch członków zarządu lub członek zarządu łącznie z prokurentem). 

Prawo członka zarządu do reprezentowania PSA dotyczy wszystkich czynności sądowych  

i pozasądowych. Co ważne, nie można tego prawa ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób 

trzecich. 

W przypadku niepowołania rady nadzorczej jedynym, poza walnym zgromadzeniem, organem PSA 

będzie zarząd do którego kompetencji należy całokształt prowadzenia spraw spółki oraz jej 

reprezentowania na zewnątrz. Taka organizacja spółki kłóci się jednak z nazwą systemu, w jakiej działa. 

O pełnym systemie dualistycznym można zatem mówić, dopiero gdy zostanie powołana również rada 

nadzorcza. 

Rada nadzorcza 

Odmiennie niż ma to miejsce w pozostałych spółkach, powołanie rady nadzorczej jest fakultatywne, 

uzależnione od odpowiedniego uregulowania w umowie spółki. Dzięki takiemu rozwiązaniu lub po prostu 

braku uregulowania tego w umowie spółki, przepisy odnoszące się do PSA dopuszczają funkcjonowanie 

bardzo prostej struktury organizacyjnej, obok walnego zgromadzenia możliwe jest powołanie 

jednoosobowego organu zarządczego bez organu kontrolnego. W takim przypadku funkcje kontrolne 

przysługują akcjonariuszom.  

W PSA rada nadzorcza sprawuje ona stały nadzór nad działalnością spółki, w szczególności zajmuje 

się kontrolą poczynania zarządu. Rada nadzorcza nie jest jednak władna wydawać wiążące polecenia. 

Stanowi więc niejako organ doradczo-kontrolny. 

Niemożliwe jest łączenie stanowisk w zarządzie oraz radzie nadzorczej. Każdy z tych organów musi 

mieć oddzielny od siebie skład. 

Model monistyczny 

System monistyczny zakłada nowy, dotąd niepraktykowany w polskim prawie handlowym model 

zarządzania. Zgodnie z art. 300[73] ksh w jego ramach akcjonariusze są uprawnieni do powołania rady 

dyrektorów skupiającej w sobie zarówno kompetencje zarządcze, jak i nadzorcze. Rada dyrektorów 

może składać się z jednego albo większej liczby członków. W przypadku powołania tylko jednego 

dyrektora będzie ona tożsama z jednoosobowym zarządem spółki. 

Rada dyrektorów 

Rada dyrektorów ma za zadanie prowadzenie spraw spółki, jej reprezentację oraz sprawowanie nadzoru 

nad prowadzeniem spraw spółki, w szczególności podejmuje decyzje o strategicznym znaczeniu dla 

spółki, ustala roczne i wieloletnie plany biznesowe, a także struktury organizacyjne przedsiębiorstwa  

i kształtuje podstawowe funkcje związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.  

Jeżeli rada dyrektorów jest wieloosobowa, wszyscy dyrektorzy są obowiązani i uprawnieni  

do wspólnego prowadzenia spraw spółki. Istnieje przy tym możliwość delegacji czynności zarządczych 

na jednego lub kilku dyrektorów wykonawczych, ma to sprzyjać dostosowaniu struktury zarządczej 
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spółki do indywidualnych potrzeb spółki. W takim wypadku, mimo „powołania” dyrektorów zarządczych, 

wszyscy dyrektorzy (również ci niewykonawczy) mają prawo reprezentacji spółki. Oznacza to, że prawo 

to nie może być ograniczane ze skutkiem wobec osób trzecich. Dyrektorzy wykonawczy są zatrudniani 

jako „menedżerowie” spółki, których zadaniem jest zarządzanie jej sprawami gospodarczymi. Organ ten 

posiada pełnię uprawnień zarządczych w spółce. Z kolei zadaniem dyrektorów niewykonawczych jest 

monitorowanie i nadzór nad dyrektorami wykonawczymi.  

Tak uregulowany system monistyczny pomimo swojej nazwy prowadzi do wniosku, że nie jest  

on nastawiony na „jedynowładztwo”. Model ten zezwala bowiem na funkcjonalne rozdzielenie 

kompetencji zarządczych (dyrektorzy wykonawczy) od nadzorczych (dyrektorzy niewykonawczy)  

i efektywne funkcjonowanie obu tych „organów” w procesie strategicznego zarządzania spółką. 

Organy spółki akcyjnej 

Każda spółka akcyjna musi mieć swoje organy. Do obowiązkowych i zarazem najważniejszych organów 

należy zarząd, walne zgromadzenie akcjonariuszy oraz rada nadzorcza. Ustanowienie pierwszych 

organów następuje w aktach notarialnych, w których akcjonariusze wyrażają zgodę na zawiązanie 

spółki, treść statutu oraz objęcie akcji. 

Statut spółki albo późniejsza uchwała zarządu może wprowadzać podział kompetencji pomiędzy 

poszczególnymi członkami zarządu. Liczba członków zarządu powinna być ustalona w statucie spółki. 

Zarząd w spółce akcyjnej pełni dwie najważniejsze kompetencje: 

• reprezentuje spółkę w stosunkach zewnętrznych 

• prowadzi sprawy spółki. 

Reprezentacja spółki przez zarząd polega na dokonywaniu i przyjmowaniu czynności prawnych  

za spółkę w stosunkach z osobami trzecimi. Co do zasady każdy członek zarządu ma prawo 

reprezentować spółkę. 

Poza zarządem spółkę mogą reprezentować inne osoby: kurator, syndyk masy upadłości, likwidator,  

a także pełnomocnicy oraz prokurenci. 

Działania polegające na dokonywaniu czynności prawnych przez zarząd są dokonywane za spółkę,  

a czynności dokonywane przez inne osoby są czynnościami dokonywanymi w imieniu spółki. 

Członków zarządu w spółce akcyjnej powołuje i odwołuje rada nadzorcza, o ile statut spółki nie stanowi 

inaczej. Zarząd może być jednoosobowy lub składać się z wielu członków. Mogą to być osoby wybrane 

spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. Funkcja członka zarządu może być pełniona  

za wynagrodzeniem lub nieodpłatnie. 

Oprócz zarządu w każdej spółce akcyjnej, bez względu na wysokość kapitału zakładowego, czy liczbę 

akcjonariuszy, musi być ustanowiona rada nadzorcza. Rada nadzorcza w spółce akcyjnej sprawuje 

nadzór nad działalnością spółki. Rada składa się co najmniej z trzech członków, powoływanych  

i odwoływanych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, o ile statut spółki nie stanowi inaczej. 

Ostatnim obligatoryjnym organem i zarazem stanowiącym w najważniejszych sprawach spółki akcyjnej 

jest walne zgromadzenie akcjonariuszy. Walne zgromadzenie składa się ze wszystkich 

akcjonariuszy, którzy wspólnie decydują o sprawach strategicznych dla spółki.  

Do podstawowych i najważniejszych kompetencji walnego zgromadzenia należy podejmowanie uchwał 

odnośnie do: 
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• rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki 

• udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków 

• nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości 

• decyzji co do dalszego istnienia spółki 

• zmiany statutu spółki. 

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁEK 
 

Co oznacza rozwiązanie spółki prawa handlowego? 

Rozwiązanie spółki następuje z chwilą jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Krajowy Rejestr Sądowy. Wykreślenie spółki z rejestru jest wpisem konstytutywnym 
dokonywanym z urzędu bądź na wniosek uprawnionego podmiotu, na przykład likwidatora spółki. 

Dopiero ta czynność pociąga za sobą całkowite zlikwidowanie spółki. 

Rozwiązanie spółki prawa handlowego oznacza ustanie jej bytu prawnego i, co do zasady, polega  

na tym, że: 

• przestaje istnieć organizacja osób, które tę spółkę tworzą, oraz 

• przestaje istnieć dążenie do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest prowadzenie 

przedsiębiorstwa i osiąganie zysków. 

 

Spółki, które podlegają rozwiązaniu przez wykreślenie z rejestru KRS, to: 

• spółki osobowe: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna 

• spółki kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, prosta spółka akcyjna. 

Spółka komandytowo-akcyjna pomimo tego, że jest zaliczana do spółek osobowych, łączy w sobie 

rozwiązania właściwe dla spółek osobowych (w szczególności spółki komandytowej) oraz spółki 

akcyjnej, będącej spółką kapitałową. 

Jakie są sposoby rozwiązania spółki 

Istnieją różne sposoby zakończenia działalności spółki. To, jaki sposób zostanie wybrany, zależy 

między innymi od powodów podjęcia decyzji o rozwiązaniu spółki. 

Wykreślenie spółki z rejestru KRS może nastąpić w wyniku: 
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• zakończenia postępowania upadłościowego – wniosek o wykreślenie z rejestru składa syndyk 

masy upadłości 

• zakończenia likwidacji spółki – wniosek o wykreślenie z rejestru składają likwidatorzy spółki 

• rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzenia likwidacji – wniosek o wykreślenie rejestru 

składają wspólnicy spółki 

• transformacji (łączenia, podziału lub przekształcenia spółek) – sąd rejestrowy z urzędu wykreśla 

spółkę, która uległa połączeniu, podziałowi lub przekształceniu na podstawie wniosku o wpis 

spółki przejmującej lub powstałej w wyniku transformacji 

• rozwiązania spółki z urzędu przez sąd rejestrowy, na przykład na skutek niedopełnienia 

obowiązku składania sprawozdań finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych 

pomimo wezwań sądu. 

Bez względu jednak na powód rozwiązania spółki i zanim ostatecznie dojdzie do wykreślenia spółki  

z rejestru przedsiębiorców, niezbędne jest przeprowadzenie szeregu czynności, które prowadzą  

do zakończenia działalności spółki, uregulowania zobowiązań oraz upłynnienia jej majątku. 

Jakie mogą być powody rozwiązania spółki? 

Część przyczyn, które uzasadniają rozwiązanie spółki prawa handlowego, jest wspólna dla spółek 

osobowych i kapitałowych. Są to na przykład:  

• przyczyny przewidziane w umowie lub statucie spółki:  

o upływ czasu, na jaki spółka została zawarta 

o osiągnięcie celu, który został wskazany w umowie lub statucie spółki 

• uchwała wspólników lub akcjonariuszy spółki:  

o w spółkach osobowych powinna to być jednomyślna uchwała wszystkich wspólników 

o w spółkach kapitałowych i spółce komandytowo-akcyjnej powinna to być uchwała 

zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki podjęta 

kwalifikowaną większością głosów, a w spółce komandytowo akcyjnej dodatkowo jest 

konieczna zgoda wszystkich komplementariuszy 

• rozwiązanie spółki przez sąd w drodze powództwa o rozwiązanie:  

o spółki osobowe – z ważnych powodów powództwo może wytoczyć każdy  

ze wspólników spółki 

o spółki kapitałowe – powództwo może wytoczyć wspólnik lub członek organu spółki  

w sytuacji, gdy osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo zaszły inne ważne 

przyczyny wywołane stosunkami spółki 

o zakończenie postępowania upadłościowego spółki. 

Ogłoszenie upadłości spółki nie prowadzi do jej rozwiązania, jeśli postępowanie upadłościowe 

zakończyło się układem lub zostało uchylone lub umorzone z innych przyczyn. 

Ponadto w przypadku spółek osobowych przyczyną rozwiązania spółki może być: 

• śmierć wspólnika 

• ogłoszenie upadłości wspólnika 

• powstanie w spółce partnerskiej sytuacji, w której tylko jeden z partnerów posiada prawo 

wykonywania wolnego zawodu. 

W przypadku spółek kapitałowych przyczyną rozwiązania spółki może być to, że: 

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

• umowa albo statut spółki nie zawiera postanowień dotyczących firmy, przedmiotu działalności 

spółki, kapitału zakładowego lub wkładów 
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• wszystkie osoby zawierające umowę spółki albo podpisujące statut nie miały zdolności  

do czynności prawnych w chwili ich dokonywania. 

Jeśli w spółce zaistniała któraś z przesłanek uzasadniających jej rozwiązanie, nie oznacza to, że spółka 

automatycznie przestaje istnieć. Taka spółka wchodzi w stan likwidacji. 

Jak funkcjonuje spółka w likwidacji? 

Jeżeli rozwiązanie spółki jest uzasadnione, czyli zaistniały przesłanki do jej rozwiązania, to co do zasady 

wchodzi ona w fazę likwidacji. 

Wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej mają prawo zrezygnować z prowadzenia 

postępowania likwidacyjnego i ustalić inny sposób zakończenia działalności. 

Na przykład, jeżeli wspólnicy podejmą uchwałę o zakończeniu działalności i podziale majątku spółki  

w naturze, nie ma konieczności upłynniania majątku spółki. 

Otwarcie likwidacji następuje z dniem: 

• uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd 

• powzięcia przez wspólników albo walne zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu spółki 

• zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania. 

Spółka w stanie likwidacji zachowuje: 

• osobowość prawną w przypadku spółki kapitałowej 

• zdolność prawną w przypadku spółki osobowej. 

Zmianie ulegają zasady funkcjonowania spółki, bo od tego momentu ma ona na celu przeprowadzenie 

postępowania likwidacyjnego i wykreślenia spółki z rejestru. Przede wszystkim: 

• zmieniają się zasady prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania – kompetencje organów 

spółki w spółkach kapitałowych lub wspólników spółki w spółkach osobowych przejmują 

likwidatorzy spółki 

• spółka posiada nadal własną firmę (nazwę spółki) z dodatkiem „w likwidacji” 

• wygasa prokura, a nowa nie może być ustanowiona 

• nie można podzielić majątku spółki między wspólników. 

Ustanowienie likwidatorów nie powoduje wygaśnięcia mandatów organów nadzoru w spółkach 

kapitałowych, jeśli takie zostały powołane. 

Jak rozwiązać spółkę z przeprowadzeniem likwidacji? 

Podstawowym celem postępowania likwidacyjnego jest zamkniecie spółki, czyli zakończenie 

jej bieżących interesów, ściągnięcie wierzytelności, spłata zobowiązań oraz upłynnienie majątku. 

Procedura rozwiązania spółki z przeprowadzeniem postepowania likwidacyjnego składa się z kilku 

etapów: 

• ustanowienia likwidatorów 

• zgłoszenie otwarcia likwidacji do rejestru 

• sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji 

• czynności likwidacyjne 
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• podział majątku 

• podsumowanie likwidacji 

• złożenie wniosku o wykreślenie spółki z KRS 

Ustanowienie likwidatorów 

Bez względu na rodzaj i typ spółki handlowej likwidatorem spółki może być jedynie osoba fizyczna 

mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Ustanowienie likwidatorów może nastąpić 

na przykład w umowie spółki, w uchwale wspólników lub w orzeczeniu sądowym – w przypadku, gdy  

o rozwiązaniu spółki orzeka sąd. Likwidatorzy mogą sprawować swoją funkcję na przykład na podstawie 

powołania lub umowy o pracę czy umowy zlecenia. 

Likwidatorami są: 

• w spółkach jawnych partnerskich i komandytowych – wszyscy wspólnicy, którzy 

reprezentują spółkę; wspólnicy mogą powołać na likwidatorów tylko niektórych spośród siebie, 

jak również osoby spoza swego grona, ale uchwała wspólników o powołaniu likwidatorów 

wymaga jednomyślności (chyba że umowa spółki stanowi inaczej). 

• w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, prostych spółkach akcyjnych 

i komandytowo akcyjnych – członkowie organu prowadzącego sprawy spółki i reprezentujący 

ją na zewnątrz, czyli zarząd spółki. 

W praktyce reprezentacja w spółce likwidowanej pozostaje bez zmian, jedynie dotychczasowi wspólnicy 

reprezentujący spółkę stają się jej likwidatorami. 

Powołania i odwołania likwidatorów może z ważnych powodów zawsze dokonać sąd na wniosek osób 

mających w tym interes prawny. Do takich osób można zaliczyć: wierzycieli spółki, wspólników, 

wierzycieli osobistych wspólnika. 

Zgłoszenie otwarcia likwidacji do rejestru 

Likwidatorzy mają obowiązek zgłosić wejście spółki w fazę likwidacji do KRS w terminie 7 dni od dnia 

otwarcia likwidacji, składając wniosek o zmianę danych w KRS, wraz z 

• uchwałą o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji 

• oświadczeniem likwidatorów o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji wraz z adresami  

do doręczeń 

• dowodem uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w „Monitorze Sądowym  

i Gospodarczym”. 

Wniosek wraz z załącznikami możesz złożyć tylko elektronicznie, w Portalu Rejestrów Sądowych  

lub w systemie S24 – jeśli spółka została założona w tym systemie. 

W zgłoszeniu trzeba wskazać: 

• przyczyny rozwiązania spółki, a w szczególności dane dotyczące uchwały wspólników  

w sprawie rozwiązania lub orzeczenie o rozwiązaniu spółki 

• imiona i nazwiska, adresy likwidatorów oraz ich numery PESEL 

• sposób reprezentacji spółki przez likwidatorów. 

Likwidatorzy w postępowaniu przed sądem rejestrowym mogą udzielić pełnomocnikowi 

profesjonalnemu (radcy prawnemu lub adwokatowi) pełnomocnictwa do reprezentacji spółki  

w postępowaniu przed KRS – wtedy wniosek podpisze i złoży pełnomocnik. 
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Zgłoszenia otwarcia likwidacji do KRS podlega opłacie sądowej: 

• 250 zł, jeżeli wniosek został złożony przez Portal Rejestrów Sądowych 

• 200 zł, jeżeli spółka jest zarejestrowana w systemie S24. 

Sąd z urzędu ogłasza wykreślenie spółki z KRS w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.  

Za ogłoszenie trzeba zapłacić 100 zł. 

Dodatkowo, w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych i komandytowo-

akcyjnych, likwidatorzy spółki muszą ogłosić otwarcie likwidacji w „Monitorze Sądowym  

i Gospodarczym” na formularzu MSG-M1. Wniosek o publikację ogłoszenia w „Monitorze Sądowym  

i Gospodarczym” należy złożyć w Punkcie Przyjmowania Ogłoszeń „Monitora Sądowego  

i Gospodarczego”. W ogłoszeniu trzeba podać powody rozwiązania spółki oraz wezwać wierzycieli 

spółki do zgłoszenia ich wierzytelności: 

• w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i prostej spółki akcyjnej – jednokrotnie  

w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia 

• w przypadku spółki akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej – dwukrotnie w terminie sześciu 

miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia, przy czym ogłoszenia nie mogą być dokonywane  

w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie. 

Brak ogłoszenia o otwarciu likwidacji  

i wezwania wierzycieli naraża likwidatorów 

na odpowiedzialność odszkodowawczą. 

Treść ogłoszenia wzywającego wierzycieli 

do zgłaszania swoich wierzytelności 

likwidatorzy muszą przygotować 

samodzielnie i dołączyć do wniosku. 

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji jest płatne. 

Wysokość opłaty jest uzależniona od liczby 

użytych znaków – wynosi 0,70 zł za jeden 

znak, ale nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. 

Znakami są litery, cyfry, znaki 

przestankowe i odstępy między wyrazami. W przypadku użycia szczególnej czcionki oraz dokonania 

podkreśleń i wytłuszczeń w ogłoszeniu lub w obwieszczeniu opłatę zwiększa się o 30%. 

Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji 

Likwidatorzy niezwłocznie po otwarciu likwidacji muszą sporządzić bilans likwidacyjny spółki – czyli 

bilans otwarcia likwidacji. Wykazują w nim wszystkie składniki aktywów spółki według ich wartości 

zbywczej – według realnej ceny, jaką można osiągnąć w tym miejscu i czasie ze sprzedaży tych 

składników majątkowych. 

Bilans sporządza się na dzień otwarcia likwidacji, czyli dzień, w którym wystąpiła przyczyna 

uzasadniająca rozwiązanie spółki. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki będzie to dzień 

jej podjęcia. 

Proces likwidacji może trwać nawet dłużej niż rok. W tym czasie spółka ma obowiązek prowadzić księgi 

rachunkowe i sporządzać sprawozdania finansowe. 

Może się więc zdarzyć tak, że między bilansem otwarcia likwidacji a rozwiązaniem spółki pojawi się 

konieczność sporządzenia sprawozdania, które z reguły składa się na koniec roku obrotowego. 
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Czynności likwidacyjne 

Czynności likwidacyjne to przede wszystkim zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie 

wierzytelności, spłata zobowiązań oraz upłynnienie majątku spółki. Wykonują je likwidatorzy, którzy 

są uprawnieni do wszelkich działań mających na celu doprowadzenie do zakończenia działalności 

spółki. 

Likwidatorom przysługuje prawo do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki tylko w zakresie 

czynności likwidacyjnych, czyli tych, które prowadzą do zakończenia bieżących interesów spółki.  

Co do zasady likwidatorzy nie mają uprawnienia do podejmowania nowych interesów, w szczególności 

nie mogą podejmować nowych rodzajów działalności, chyba że jest to niezbędne do zakończenia 

działalności spółki. 

Podział majątku 

Likwidacja spółki powinna – poprzez spieniężenie jej majątku przez likwidatorów – doprowadzić 

do zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli (na przykład przez złożenie określonej kwoty do 

depozytu sądowego) oraz podziału pozostałej części majątku spółki między wspólników albo 

akcjonariuszy. 

Jeżeli majątek spółki osobowej nie wystarcza na spłatę udziałów i długów spółki, brakującą kwotę dzieli 

się między wspólników stosownie do postanowień umowy, a jeśli umowa nie zawiera postanowień  

w tym zakresie, podział następuje w takim stosunku, w jakim wspólnicy uczestniczą w stratach spółki. 

Podsumowanie likwidacji 

Likwidatorzy po zakończeniu czynności likwidacyjnych sporządzają: 

• bilans likwidacyjny – w przypadku spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej 

• sprawozdanie likwidacyjne – w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki 

akcyjnej, prostej spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej, czyli sprawozdanie finansowe 

na dzień poprzedzający podział pomiędzy wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu 

lub zabezpieczeniu wierzycieli. 

Złożenie wniosku o wykreślenie spółki z KRS 

Likwidatorzy dokonują zamknięcia likwidacji i składają wniosek o wykreślenie spółki z KRS wraz  

z następującymi dokumentami: 

• bilansem lub sprawozdaniem likwidacyjnym na dzień zakończenia likwidacji 

• oświadczeniem likwidatorów, że likwidacja została ukończona, czynności likwidacyjne zostały 

wykonane, czyli zostały zakończenie bieżące interesy spółki, ściągnięte wierzytelności, 

wypełnione zobowiązania, a majątek spółki został upłynniony 

• oświadczeniem o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych 

oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności 

• uchwałą wspólników lub akcjonariuszy o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów 

rozwiązanej spółki. 

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych do elektronicznego wniosku  

o wykreślenie z KRS należy dołączyć również uchwałę zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy 

zatwierdzającą sprawozdanie likwidacyjne sporządzone na dzień zakończenia likwidacji. 
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Wniosek do KRS można złożyć: 

• w systemie S24 – jeśli umowa spółki została zawarta za pomocą wzorca elektronicznego 

• na Portalu Rejestrów Sądowych – w pozostałych przypadkach. 

Sąd rejestrowy po stwierdzeniu, że likwidacja została prawidłowo ukończona, wydaje postanowienie 

o wykreśleniu spółki z rejestru. Z chwilą wykreślenia spółki z rejestru następuje jej rozwiązanie i tym 

samym zlikwidowana spółka traci swój byt prawny. 

Jak rozwiązać spółkę osobową bez przeprowadzenia likwidacji 

W spółce jawnej, partnerskiej i komandytowej nie ma obowiązku prowadzenia postępowania 

likwidacyjnego. 

Likwidacja jest jednak obowiązkowa, jeśli przyczyną rozwiązania spółki jest wypowiedzenie umowy 

spółki dokonane przez wierzyciela wspólnika. W takim przypadku również trzeba przeprowadzić 

likwidację. 

Jeśli zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie spółki, wspólnicy, zamiast czasochłonnego 

postępowania likwidacyjnego, mogą zakończyć działalność spółki w inny sposób pod warunkiem,  

że podejmą taką decyzję jednomyślnie. 

Inny sposób zakończenia działalności spółki może polegać na: 

• przejęciu majątku spółki przez jednego lub kilku wspólników 

• sprzedaży całego majątku spółki i dokonaniu spłaty zobowiązań. 

Uzgodnienie innego sposobu zakończenia działalności spółki niż likwidacja może nastąpić zarówno 

przed wystąpieniem przyczyn rozwiązania spółki, jak i po ich zaistnieniu. 

Brak jednomyślnej zgody wspólników oznacza konieczność przeprowadzenia postępowania 

likwidacyjnego. 

Załatwienie wszystkich spraw spółki w ramach jej rozwiązania bez przeprowadzenia likwidacji,  

w szczególności spłata zobowiązań, uprawnia spółkę do złożenia wniosku do KRS o wykreślenie spółki 

z rejestru przedsiębiorców. 

Wniosek składają wspólnicy uprawnieni do reprezentacji spółki osobowej: 

• w systemie S24, jeśli spółka została założona w tym trybie 

• na Portalu Rejestrów Sądowych, w pozostałych przypadkach. 

Wniosek należy złożyć wraz z: 

• uchwałą wspólników o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzenia likwidacji 

• uchwałą wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki 

• oświadczeniem o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych 

oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności. 
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Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców podlega opłacie sądowej w wysokości 300 

zł. Sąd z urzędu ogłasza wykreślenie spółki z KRS w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.  

Za ogłoszenie trzeba zapłacić 100 zł. 

Jeśli wszystkie czynności zrealizowano poprawnie, sąd wyda postanowienie o wykreśleniu spółki  

z rejestru. Spółka przestanie istnieć z chwilą wykreślenia jej z KRS. 

Dodatkowe obowiązki związane z rozwiązaniem spółki 

Obowiązki wobec urzędu skarbowego 

W spółkach, w których rozwiązanie jest poprzedzone procesem likwidacyjnym, po otwarciu likwidacji 

likwidatorzy muszą: 

• poinformować urząd skarbowy o zmianie danych spółki i dodaniu słów „w likwidacji” –  

na formularzu NIP-8 

• zaktualizować dane – na formularzu VAT-R 

• przekazać do urzędu skarbowego odpis sprawozdania likwidacyjnego. 

Po wykreśleniu spółki z KRS należy: 

• wyrejestrować płatnika składek za zatrudnionych pracowników na formularzu NIP-8 

• zgłosić zakończenie działalności podlegającej opodatkowaniu VAT na formularzu VAT-Z. 

Dodatkowo, w przypadku rozwiązania spółki osobowej, do urzędu skarbowego należy przesłać: 

• wykaz składników majątku sporządzony na dzień likwidacji 

• spis z natury sporządzony na dzień rozwiązania spółki, jeśli spółka jest podatnikiem VAT. 

Zgłoszenie zakończenia działalności do urzędu skarbowego możesz złożyć elektronicznie, przez Portal 

podatkowy, korzystając z aplikacji e-Deklaracje. 

Pamiętaj o obowiązku rozliczenia podatku przy zamykaniu spółki. 

 

Obowiązki wobec ZUS 

Likwidacja firmy nie powoduje automatycznego ustania umów z pracownikami. Musisz rozwiązać 

umowy o pracę ze wszystkimi pracownikami na mocy porozumienia stron lub za wypowiedzeniem. 

Dotyczy to także pracowników, którzy są objęci ogólną ochroną przed zwolnieniem, na przykład osób 

przebywających na urlopach wychowawczych czy będących w wieku przedemerytalnym. 

Podczas likwidacji spółki należy wyrejestrować osoby zatrudnione z odpowiednich ubezpieczeń w ZUS 

– na formularzu ZUS ZWUA. Zwolnionych pracowników trzeba wyrejestrować z ubezpieczeń w ciągu  

7 dni od daty ustania stosunku pracy. 

Wspólnicy spółek komandytowych, jawnych, partnerskich oraz jednoosobowych spółek z ograniczoną 

odpowiedzialnością pełniący funkcję płatnika składek na własne ubezpieczenia w związku  

z zamknięciem działalności spółki w KRS są zobowiązani do złożenia formularza ZUS ZWPA – 

wyrejestrowanie płatnika składek. Ponadto wspólnicy mają obowiązek złożyć formularz ZUS ZWUA 

wyrejestrowujący ich z ubezpieczeń, a także formularz ZUS ZCNA wyrejestrowujący zgłoszonych 

członków rodziny. 
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Podsumowanie terminów w spółkach niepublicznych 

 
  Czynności Termin 

zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki  6 miesięcy po upływie roku obrotowego 

dzień dywidendy w spółce z o.o. w ciągu 2 miesięcy od uchwały o podziale zysków 

kadencja rady nadzorczej w spółce z o.o. 1 rok 

możliwość rozwiązania zarejestrowanej spółki 

kapitałowej przez sąd rejestrowy z powodu braków 

przy rejestracji 

5 lat od wpisu do rejestru 

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. 
2 tygodnie od zgłoszenia odpowiedniego żądania 

przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną 

odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. 

za podanie fałszywych danych przy rejestracji spółki 

lub podwyższeniu kapitału zakładowego 

3 lata od dnia zarejestrowania 

odwołanie członka rady nadzorczej spółki z o.o. przez 

zgromadzenie wspólników 
w każdym czasie 

odwołanie członka zarządu spółki z o.o. przez 

zgromadzenie wspólników 
w każdym czasie 

powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały 

zgromadzenia wspólników spółki z o.o. 

6 miesięcy od otrzymania wiadomości o uchwale, nie 

później jednak niż 3 lata od dnia powzięcia uchwały 

powództwo o uchylenie uchwały zgromadzenia 

wspólników spółki z o.o. 

miesiąc od otrzymania wiadomości o uchwale, nie 

później jednak niż 6 miesięcy od dnia powzięcia 

uchwały 

przedawnienie roszczenia o naprawienie przez 

członka zarządu szkody wobec spółki 

3 lata od dnia, w którym spółka dowiedziała się 

o szkodzie, a w każdym wypadku 10 lat od dnia, 

w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę 

sprzeciw wierzycieli co do obniżenia kapitału 

zakładowego 
3 miesiące od dnia ogłoszenia uchwały o obniżeniu 

wniosek o zwolnienie z zakazu pełnienia funkcji 

w spółce handlowej lub o skrócenie czasu 

obowiązywania zakazu 

3 miesiące od dnia uprawomocnienia się wyroku 

wysłanie zawiadomienia o zgromadzeniu wspólników 

spółki z o.o. 
na 2 tygodnie przed terminem zgromadzenia 

zakaz pełnienia funkcji w organach spółki kapitałowej 

w związku z popełnieniem przestępstwa 

5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 

skazującego; zakaz ustaje nie wcześniej niż 

z upływem 3 lat od zakończenia okresu odbywania 

kary 

zgłoszenie sądowi rejestrowemu prawomocnego 

wyroku uchylają uchylającego uchwałę zgromadzenia 

wspólników spółki z o.o. 

7 dni 

zgłoszenie zawiązania spółki z o.o. do sądu 

rejestrowego 
6 miesięcy od rejestracji 

złożenie wniosku o ogłoszenie w „Monitorze 

Sądowym i Gospodarczym" 

2 tygodnie od zajścia zdarzenia, które podlega 

ogłoszeniu 
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Obowiązki informacyjne spółek publicznych 
 

Podmioty zobowiązane do wypełnienia obowiązków informacyjnych 

Zobligowanym do wypełnienia ww. obowiązków informacyjnych jest emitent ubiegający się 

o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub będący podmiotem takiego obrotu. Każdy inwestor 

bowiem, bez względu na jego status czy stan posiadania, ma prawo do takiego samego dostępu 

do informacji o emitencie oraz emitowanych przez niego papierach wartościowych. To cecha 

wyróżniająca rynki zorganizowane. Dotyczy to inwestorów instytucjonalnych, kwalifikowanych, 

detalicznych, jak również ogółu osób nie posiadających instrumentów finansowych, zamierzających 

podjąć decyzję inwestycyjną.  

Zakres informacji jakie powinien udostępnić emitent 

Rodzaj, zakres oraz formę informacji okresowych oraz bieżących przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dzięki 

obowiązkowi informacyjnemu, możliwe jest udostępnienie właścicielom akcji oraz przyszłym 

inwestorom dostępu do bieżących informacji na temat spółki publicznej, informacji poufnych 

(rozumianych wg art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) oraz raportów okresowych. 

Za początek obowiązku informacyjnego uznaje się moment przekazania prospektu emisyjnego 

do publicznej wiadomości. 

Bardzo duże znaczenie ma publikacja informacji poufnych. Są kluczowe do podejmowania racjonalnych 

decyzji inwestycyjnych przez inwestorów, a także do pełnego odzwierciedlenia przez kurs akcji sytuacji 

gospodarczej i finansowej emitenta. Spółki publiczne nie są uprawnione do prowadzenia selektywnej 

polityki informacyjnej, pomijającej istotne zdarzenia dla uczestników rynku. Przy inwestycjach 

na giełdzie wymagany jest stały dopływ informacji zarówno bezpośrednio jak i pośrednio dotyczących 

emitenta (makrootoczenie). 

Zasady przekazywania informacji w raportach emitenta 

Informacje zawarte w raportach powinny odzwierciedlać opisywaną sytuację rzetelnie, prawdziwie 

i kompletnie. Emitent powinien zapewnić inwestorom możliwość oceny wpływu znajdujących się 

w raporcie informacji na jego sytuację ekonomiczną. Podawane informacje mogą zostać wykorzystane 

do określenia godziwej ceny lub wartości instrumentów finansowych, pozwalają więc oszacować ryzyko 

inwestycyjne. 

W przypadku emitentów, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym  prowadzonym 

przez GPW, wymagane informacje podaje się do wiadomości publicznej przez Elektroniczny System 

Przekazywania Informacji (nadzór Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego) do konkretnej agencji 

informacyjnej – w Polsce jej rolę pełni m.in. Polska Agencja Prasowa. 

W przypadku, gdy akcje są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 

bądź też na Catalyst, wówczas emitenci przekazują informacje za pośrednictwem Elektronicznej Bazy 

Informacji, w zarządzie Giełdy Papierów Wartościowych.  

Każda informacja jest publikowana na stronie internetowej PAP, a także na prowadzonej wspólnie przez 

PAP i GPW witrynie www.gpwinfostrefa.pl, oraz stronie organizatora obrotu www.newconnect.pl.  

Raporty bieżące 

Raporty bieżące służą do przekazywania informacji o wszystkich zdarzeniach, mających istotny wpływ 

na sytuację gospodarczą, majątkową bądź finansową emitentów lub mogących w znaczny sposób 

wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych. Zbiór zdarzeń bieżących, 

wymagających raportowania  zawiera rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące obowiązków 

informacyjnych, a także Ustawa o ofercie publicznej w zakresie informacji poufnych. W przypadku 

systemów obrotu NewConnect oraz Catalyst, listę obowiązków informacyjnych dla emitentów zawierają 

wewnętrzne wytyczne GPW. 
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Obowiązkom informacyjnym podlegają m.in.: nabycie, zbycie lub utrata aktywów o znacznej wartości 

w wyniku zdarzenia losowego, zawarcie lub rozwiązanie znaczącej umowy, umorzenie akcji własnych, 

rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego, podjęcie decyzji o zamiarze połączenia 

z innym podmiotem, podział bądź przekształcenie spółki, wybór biegłego rewidenta, odwołanie 

i powołanie członka zarządu lub rady nadzorczej, sporządzenie prognozy wyników finansowych, 

przyznanie oceny ratingowej, a także wszelkie informacje dotyczące wypłaty lub zamiaru wypłaty 

dywidendy.  

W razie naruszenia interesu emitenta przy przekazaniu informacji do publicznej wiadomości w danym 

momencie, może on wówczas poprosić KNF o prolongatę terminu publikacji. KNF może zgodzić się 

na opóźnienie publikacji informacji, gdy ma ono uzasadnienie. W takiej sytuacji, jak również wielu innych 

wymagających decyzji KNF, rozważa się ewentualne szkody dla uczestników rynku. Emitent ma 

obowiązek przekazania do publicznej wiadomości informacji w formie raportów bieżących niezwłocznie 

po zdarzeniu lub przyjęciu o nim wiadomości, nie później jednak niż w terminie 24 godzin. 

W przypadku końca subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych raport bieżący powinien być 

przekazany w terminie dwóch tygodni. Emitent przekazuje informację o planowanym zgromadzeniu 

akcjonariuszy minimum 26 dni przed datą zgromadzenia. 

Raporty okresowe 

Emitent w raporcie okresowym przekazuje informacje m.in. w formie sprawozdania finansowego 

za okres wymagany przy danym rodzaju raportu. Zawartość raportów daje inwestorom informacje 

służące do podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

Raport kwartalny zawiera m.in.: 

• dane kwartalne roku obrotowego oraz dane narastająco za wszystkie kwartały w formie 

skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego, zawierającego bilans, rachunek zysków 

i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych; 

• opis organizacji grupy kapitałowej emitenta; 

• wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu. 

W przypadku raportów kwartalnych za I i III kwartał roku obrotowego, termin ich przekazania przez 

emitentów akcji – w przypadku rynku głównego – wynosi nie więcej niż 45 dni od dnia zakończenia 

kwartału obrotowego, którego dotyczy. Nie ma obowiązku przekazywania raportu okresowego 

za II kwartał roku obrotowego. W przypadku raportu za IV kwartał termin nie może przekroczyć 60 dni 

od dnia zakończenia roku obrotowego.  

 Warto wspomnieć o możliwym zwolnieniu z obowiązku przekazywania raportu za IV kwartał roku 

obrotowego. Uzyska je emitent, który przekaże raport roczny nie później niż w terminie 80 dni od daty 

zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy. 

W przypadku rynku NewConnect termin przekazania raportów kwartalnych nie może przekroczyć 45 dni 

od dnia zakończenia kwartału, którego dotyczy. 

Raport półroczny zawiera m.in.:  

• półroczne sprawozdanie finansowe zawierające bilans, rachunek zysków i strat, rachunek 

przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową, 

po weryfikacji przez biegłego rewidenta; 

• sprawozdanie zarządu z działalności emitenta; 

• raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego. 

W kwestii dat granicznych przekazywania raportów półrocznych przez emitentów na rynku głównym 

obowiązuje nieprzekraczalny termin 2 miesięcy od zakończenia półrocza – w przypadku raportu 

za pierwsze półrocze roku obrotowego. Za drugie półrocze raport nie jest sporządzany. 
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Raport roczny zawiera m.in.: 

• pismo prezesa zarządu lub osoby zarządzającej emitenta opisujące najważniejsze dokonania 

lub niepowodzenia spółki w roku obrotowym i perspektywy rozwoju na najbliższy rok obrotowy; 

• roczne sprawozdanie finansowe, obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, rachunek 

przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową, 

zbadane przez biegłego rewidenta; 

• opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego; 

• sprawozdanie zarządu z działalności emitenta.  

Termin przekazywania raportów rocznych w ramach rynku głównego nie przekracza 4 miesięcy 

od zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy. W przypadku rynku Newconnect raport należy 

przekazać niezwłocznie po wydaniu opinii  przez biegłego rewidenta, nie później niż w terminie 7 dni 

od jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego, na który 

zostało sporządzone sprawozdanie finansowe. 

W przypadku emitenta będącego jednostką 

dominującą, powstaje dodatkowy obowiązek 

do przekazywania raportów okresowych 

w formie skonsolidowanych raportów. 

Emitenci mają obowiązek do końca pierwszego 

miesiąca każdego roku obrotowego przekazać 

w formie raportu bieżącego informację 

o planowanych terminach publikacji raportów 

okresowych.  Terminy publikacji raportów 

powinny być przestrzegane – przez czasowe 

odchylenia od wskazanej daty, nie wszyscy 

zainteresowani będą mieć jednakową szansę na 

dotarcie do  informacji. 

Inne obowiązki informacyjne 

Do pozostałych obowiązków informacyjnych emitentów, będących spółkami publicznymi należy 

konieczność niezwłocznego przekazywania KNF, PAP oraz GPW informacji: 

• o osiągnięciu przez któregokolwiek z akcjonariuszy 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 i 1/3%, 

50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo zmniejszeniu tego udziału 

poniżej tych progów, 

• o zmianie u któregokolwiek z akcjonariuszy dotychczas posiadanego udziału stanowiącego 

ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów – jeżeli akcje są 

dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych oraz 5% ogólnej liczby głosów 

– jeżeli akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym, 

• o zmianie u któregokolwiek z akcjonariuszy dotychczas posiadanego udziału stanowiącego 

ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów, 

• wykazu akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu oraz liczby akcji 

i głosów z akcji przysługujących każdemu z nich, 

• wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, 

z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i ich udziału 

procentowego (w terminie 7 dni od dnia odbycia walnego zgromadzenia). 

Emitenci, których akcje są notowane na rynku NewConnect, są dodatkowo zobowiązani do publikacji 

miesięcznych raportów zgodnie z normami zawartymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na 

NewConnect”. Zawartość tych raportów to opis bieżących istotnych wydarzeń zarówno w spółce, jak 

i jej otoczeniu rynkowym, a także kalendarz inwestora. Poza tym emitenci akcji notowanych na rynku 
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głównym i NewConnect mają obowiązek udzielenia informacji na temat przestrzegania zasad ładu 

korporacyjnego. 

 

Odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązków informacyjnych 

Możliwymi sankcjami o charakterze administracyjnym za niewykonanie lub wykonanie w nienależyty 

sposób obowiązków informacyjnych są: wykluczenie papierów wartościowych z obrotu na rynku 

regulowanym albo nałożenie kary pieniężnej do wysokości 1 mln zł. Możliwe jest zastosowanie obu 

sankcji jednocześnie.  

Naruszenie obowiązków w zakresie przekazywania informacji poufnych do wiadomości publicznej wiąże 

się z odpowiedzialnością cywilną (art. 98 ustawy o ofercie publicznej). Z przepisu wynika zobowiązanie 

podmiotu odpowiedzialnego za dokumenty udostępniane w związku z ofertą publiczną, do naprawy 

szkody wyrządzonej przez udostępnienie do wiadomości publicznej wiadomości nierzetelnej, 

nieprawdziwej lub niekompletnej, bądź też przemilczenie informacji. 

Według art. 98 ust. 7 ustawy o ofercie publicznej: „Emitent oraz podmiot, który sporządził lub brał udział 

w sporządzeniu informacji, o których mowa w art. 56 ust. 1, jest obowiązany do naprawienia szkody 

wyrządzonej przez udostępnienie do publicznej wiadomości nieprawdziwej informacji lub przemilczenie 

informacji, chyba że ani on, ani osoby, za które odpowiada, nie ponoszą winy”. 

Oprócz skutków administracyjnych oraz cywilnych wyróżnia się również skutki karne. Ustawa o ofercie 

publicznej wymienia, że podanie nieprawdziwych lub zatajenie prawdziwych danych w istotny sposób 

wpływających na treść informacji zagrożone jest grzywną do 5 mln zł i karą pozbawienia wolności 

od 6 miesięcy do 5 lat. Sankcję w wysokości 2 mln zł stosuje się, gdy podane zostaną nieprawdziwe 

dane lub zatajone dane w istotny sposób wpływające na treść informacji, przekazywane w celu 

opóźnienia upublicznienia informacji poufnych. Sankcje są podobne w wypadku zagrożenia 

bezprawnego ujawnienia informacji poufnej albo jej wykorzystania. 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), pełniąca nadzór w zakresie obowiązków informacyjnych, 

wykonuje analizy raportów bieżących i okresowych. Wykrycie nieprawidłowości skutkuje rozpoczęciem 

kontroli i postępowania wyjaśniającego, a następnie administracyjnego. W przypadku niewłaściwego 

wykonywania obowiązków informacyjnych, komisja nakłada odpowiednią karę. 

Biegli rewidenci doświadczeni w obsłudze spółek giełdowych dostarczą wszelkich potrzebnych 

informacji dotyczących obowiązków informacyjnych Państwa spółki, a w szczególności pomogą 

w procesie sporządzania raportów okresowych oraz badania sprawozdań finansowych. W razie 

jakichkolwiek pytań z zakresu audytu finansowego mogą Państwo kontaktować się z naszymi biurami 

w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. 

 

2. CRBR 

Co to jest CRBR? 
 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - CRBR to publiczny rejestr prowadzony przez Ministra 

Finansów. 

W rejestrze są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach 

fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad podmiotami gospodarczymi wpisanymi 

do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest jawny i ma formę elektroniczną. Wszystkie zawarte 

w nim informacje są udostępniane bezpłatnie. 

CRBR powstał, żeby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ma ułatwiać 

identyfikację osób fizycznych, które decydują o działalności podmiotów gospodarczych. 
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Kto musi się zgłosić się do CRBR 
 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych gromadzi dane beneficjentów rzeczywistych: 

• wszystkich spółek prawa handlowego, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do Krajowego 

Rejestru Sądowego 

• europejskich zgrupowań interesów gospodarczych 

• spółek europejskich 

• spółdzielni (w tym spółdzielni mieszkaniowych) 

• spółdzielni europejskich 

• stowarzyszeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego 

• fundacji 

• trustów (w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu), których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne: 

o mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce lub 

o nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Polski, 

w imieniu lub na rzecz trustu 

 

Obowiązek zgłoszenia do CRBR nie dotyczy spółek zagranicznych, które są zarejestrowane w KRS 

i prowadzą działalność w Polsce w formie oddziału. 

Podmioty, które mają obowiązek zgłoszenia do CRBR, a są postawione w stan likwidacji lub upadłości, 

nie są zwolnione z obowiązku zgłoszenia do CRBR i jego aktualizacji. 

Kim jest beneficjent rzeczywisty 

 

Beneficjentem rzeczywistym zawsze jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które dzięki posiadanym 

uprawnieniom, wynikającym z uwarunkowań prawnych lub faktycznych, sprawują bezpośrednio 

lub pośrednio kontrolę nad podmiotem gospodarczym zobowiązanym do wpisu w CRBR. 

Beneficjent rzeczywisty, dzięki swoim uprawnieniom, ma możliwość wywierania decydującego wpływu 

na czynności albo działania podejmowane przez podmiot gospodarczy. 

Beneficjentami rzeczywistymi w spółkach kapitałowych, którzy muszą się zgłosić do CRBR, są: 

• udziałowcy albo akcjonariusze posiadający prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby 

udziałów lub akcji w danej spółce 

• osoby dysponujące więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także 

jako zastawnicy albo użytkownicy lub na podstawie porozumień z innymi osobami 

uprawnionymi do głosu 

• osoby sprawujące kontrolę nad spółką lub spółkami, którym łącznie przysługuje prawo 

własności więcej niż 25 % ogólnej liczby udziałów lub akcji. Jeśli nie jest możliwe określenie 

beneficjenta rzeczywistego w spółce, do CRBR należy zgłosić osobę lub osoby zajmujące 

wyższe stanowisko kierownicze (na przykład członka zarządu). 

 

Beneficjentami rzeczywistymi w spółkach osobowych, którzy podlegają obowiązkowi wpisu do CRBR, 

są wspólnicy spółki uprawnieni do jej reprezentacji na podstawie umowy spółki oraz zgodnie z wpisem 

w KRS. 

Beneficjentami rzeczywistymi w fundacji, którzy podlegają obowiązkowi wpisu do CRBR, są: 

• fundatorzy 

• inne osoby sprawujące kontrolę nad fundacją 

• inwestorzy. 

 

Beneficjentami rzeczywistymi w stowarzyszeniu rejestrowym, którzy podlegają obowiązkowi wpisu 

do CRBR, są osoby zajmujące wyższe stanowiska kierownicze, czyli członkowie zarządu. 
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Beneficjentami rzeczywistymi trustu, którzy podlegają obowiązkowi wpisu do CRBR, są: 

• założyciel 

• powiernik 

• nadzorca, jeśli został ustanowiony 

• faktyczny właściciel pobierający korzyści 

• inna osoba sprawująca kontrolę nad trustem. 

 

Każdy podmiot objęty obowiązkiem wpisu do CRBR ustala samodzielnie, kto powinien zostać wskazany 

jako beneficjent rzeczywisty. Trzeba to zrobić na podstawie obiektywnych i ogólnodostępnych źródeł 

informacji, przy użyciu wszelkich dostępnych danych związanych z działalnością spółki, pochodzących 

– w szczególności – z rejestrów, statutu lub umowy, na przykład z umowy spółki. 

Jakie informacje trzeba zgłosić? 

Zgłoszenie do CRBR obejmuje dwie grupy danych: 

• dane podmiotu, którego zgłoszenie dotyczy: 

o nazwa (firma) 

o forma organizacyjna (na przykład spółka komandytowo-akcyjna) 

o siedziba 

o numer w KRS 

o numer NIP 

 

• dane beneficjenta rzeczywistego i osób, które reprezentują podmiot: 

o imię i nazwisko 

o obywatelstwo 

o państwo zamieszkania 

o numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru 

PESEL 

o informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnienia, które posiada beneficjent 

rzeczywisty. 

Kto zgłasza beneficjenta rzeczywistego do CRBR? 

Zgłoszenia do CRBR dokonuje wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji, zgodnie 

z obowiązującymi w podmiocie zasadami reprezentacji. 

Osoby, które dokonują zgłoszenia, odpowiadają za poprawne podanie danych, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Uwaga! Zgłoszenia danych do CRBR nie można dokonać przez pełnomocnika. 

Kiedy trzeba zgłosić się do CRBR? 

Nowe podmioty gospodarcze muszą się zgłosić do CRBR w terminie 7 dni roboczych od dnia 

wpisania podmiotu do KRS. 

W przypadku zmiany danych zgłoszonych do CRBR należy ją zgłosić w ciągu 7 dni od dnia powstania 

zmiany. Żeby zmienić dane (dane beneficjenta, dane podmiotu, dane osób uprawnionych 

do reprezentacji), trzeba wysłać do CRBR nowe zgłoszenie. 
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Uwaga! Jeśli w trakcie siedmiodniowego terminu na zgłoszenie do CRBR, ale przed przesłaniem 

takiego zgłoszenia nastąpiła zmiana informacji podlegających zgłoszeniu, należy dokonać dwóch 

zgłoszeń: 

• zgłoszenie pierwsze powinno zawierać stan aktualny na dzień wpisu do KRS 

• zgłoszenie drugie powinno zawierać informacje aktualne (po zmianach) i trzeba go dokonać, 

w terminie 7 dni od dnia powstania zmian. 

Jakie są sankcje za brak zgłoszenia? 
 

Brak zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS, a w przypadku 

zmiany danych w rejestrze, w terminie 7 dni od dnia powstania tej zmiany, a także podanie w CRBR 

danych niezgodnych ze stanem faktycznym może spowodować nałożenie na podmiot gospodarczy kary 

pieniężnej do wysokości 1 mln zł. 

Jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego do CRBR? 

Zgłoszenie danych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się wyłącznie elektronicznie na stronie rejestru 

CRBR. 

 

3. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy  

i finansowaniu terroryzmu 
 

Dlaczego posiadanie właściwej polityki AML jest tak ważne? 

1 marca 2018 r. weszła w życie nowa ustawa regulująca kwestie Anti-Money Laundering/Counter 

Terrorist Financing (AML/CFT), która zastąpiła wielokrotnie nowelizowane regulacje z 2000 roku. Nowa 

ustawa implementowała IV Dyrektywę AML, która ustanowiła zupełnie nowe, w pewnych zakresach 

o wiele bardziej restrykcyjne, podejście do zagadnień związanych z tematem. 

Zaniedbania w realizacji zadań z obszaru AML/CTF grożą sankcjami administracyjnymi, karnymi oraz 

utratą reputacji. Wysokie sankcje karne (do 8 lat pozbawienia wolności), jak i finansowe (powyżej 

1 miliona złotych dla osób indywidualnych) za naruszenie przepisów spędzają sen z powiek wielu 

przedsiębiorcom. Nowe przepisy zwiększają uprawnienia GIIF, w tym istotnie zmienił się zakres 

i wysokość sankcji, jakie mogą dotknąć instytucje obowiązane – kary pieniężne wzrosły z 750 tysięcy 

złotych do 5 milionów euro. Co ważne, informacje o nieprawidłowym wykonywaniu obowiązków przez 

instytucje obowiązane, są podawane do publicznej wiadomości.. 

Instytucje obowiązane: 

Zgodnie z ustawą o AML instytucjami obowiązanymi są: 

• podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 

• pośrednicy w obrocie nieruchomościami 

• operatorzy pocztowi 

• podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty 

i gier na automatach 

• przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 

646, 1479, 1629, 1633 i 2212), niebędący innymi instytucjami obowiązanymi, świadczący usługi 

polegające na:  

o tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej, 
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o pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji 

lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, 

o zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu 

korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 

o działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał 

w drodze czynności prawnej, 

o działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji 

lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym 

podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii 

Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym; 

• banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje 

finansowe mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz oddziały instytucji 

finansowych niemających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie: 

o wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi, 

o wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi, 

o pośrednictwa w wymianie, o której mowa powyżej 

o prowadzenia rachunków elektronicznych 

• kantory 

• notariusze 

• adwokaci 

• radcowie prawni 

• prawnicy zagraniczni 

• doradcy podatkowi 

• biegli rewidenci 

• pośrednicy ubezpieczeniowi 

• zakłady ubezpieczeń 

• instytucje pożyczkowe 

• przedsiębiorcy, fundacje, stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, w zakresie, w jakim 

przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 

równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako 

pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane; 

• przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na udostępnianiu skrytek sejfowych 

• spółki prowadzące rynek regulowany - w zakresie, w jakim prowadzą platformę aukcyjną 

• fundusze inwestycyjne, alternatywne spółki inwestycyjne, towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych, zarządzający ASI, oddziały spółek zarządzających oraz oddziały 

zarządzających z Unii Europejskiej znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

• firmy inwestycyjne, banki powiernicze 

• krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały unijnych 

instytucji płatniczych, oddziały unijnych i zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, 

małe instytucje płatnicze, biura usług płatniczych oraz agenci rozliczeniowi 

• spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe 

 

Obowiązki instytucji obowiązanych: 

 

1. Instytucja obowiązana musi zapewnić udział osób wykonujących w firmie obowiązki 

związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  

w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków. 
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Ustawodawca nie narzuca jednak konkretnego 

sposobu szkolenia pracowników, więc może to być 

szkolenie stacjonarne, online a nawet 

samokształcenie. Generalny Inspektor Informacji 

Finansowej wydał komunikat, w którym zaznaczył, 

że szkolenia te mogą zostać przeprowadzone 

w formie szkolenia zewnętrznego 

lub wewnętrznego w instytucji obowiązanej, 

jak również poprzez samokształcenie przy 

wykorzystaniu informacji i komunikatów 

dostępnych na stronach Generalnego Inspektora 

Informacji Finansowej. 

2. Sporządzenie oceny ryzyka – w wersji 

papierowej lub elektronicznej 

Instytucje obowiązane identyfikują i oceniają 

ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, 

z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, 

produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Działania te są proporcjonalne do charakteru 

i wielkości instytucji obowiązanej. 

Jak często instytucja obowiązana ma obowiązek uaktualniania swojej oceny ryzyka? 

IO sporządzają oceny ryzyka w postaci papierowej lub elektronicznej i aktualizują je – w razie potrzeby 

– nie rzadziej jednak niż co 2 lata, m.in. w związku ze zmianami czynników ryzyka. (Art. 27 ust. 3) 

3. Opracowanie procedur 

Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej określa, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru 

prowadzonej działalności, zasady postępowania stosowane w instytucji obowiązanej. 

Np. przygotowanie instrukcji zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

4. Zachowanie tajemnicy 

Instytucje obowiązane, ich pracownicy oraz inne osoby, działające w imieniu i na rzecz instytucji 

obowiązanych, mają obowiązek zachować w tajemnicy fakt przekazania informacji Generalnemu 

Inspektorowi lub innym właściwym organom. 

5. Wyznaczenie kadry kierowniczej odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków 

ustawowych 

Instytucje obowiązane wyznaczają kadrę kierowniczą wyższego szczebla odpowiedzialną 

za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie. 

6. Przechowywanie dokumentacji 

Na mocy art. 49 ustawy AML instytucja obowiązana przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku 

następnego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym 

przeprowadzono transakcje okazjonalne, przechowują: 

• kopie dokumentów i informacje uzyskane w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa 

finansowego, 

• dowody potwierdzające przeprowadzone transakcje i ewidencje transakcji, obejmujące 

oryginalne dokumenty lub ich kopie konieczne do identyfikacji transakcji. 

Instytucje obowiązane dodatkowo przechowują wyniki bieżących analiz przeprowadzanych transakcji 

przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następnego po roku ich przeprowadzenia. 

Kary 
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Kary za niedopełnienie obowiązków narzuconych ustawą są naprawdę wysokie. W zależności od skali 

naruszenia karami (zgodnie z art. 150 ust. 1) mogą być: 

1. publikacja informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przepisów ustawy przez 

tę instytucję w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

2. nakaz zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych czynności; 

3. cofnięcie koncesji lub zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności regulowanej; 

4. zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę odpowiedzialną 

za naruszenie przez instytucję obowiązaną przepisów ustawy, przez okres nie dłuższy niż rok; 

5. kara pieniężna (Do wysokości dwukrotności kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej 

przez instytucję obowiązaną w wyniku naruszenia albo – w przypadku gdy nie jest możliwe 

ustalenie kwoty tej korzyści lub straty – do wysokości równowartości kwoty 1 000 000 euro. 

W przypadku osoby fizycznej – do wysokości 20 868 500 zł. W przypadku osoby prawnej 

lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – do wysokości 

równowartości kwoty 5 000 000 euro albo do wysokości 10% obrotu wykazanego w ostatnim 

zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy lub w ostatnim skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy – w przypadku instytucji objętych skonsolidowanym 

sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej.)  

 

Przy ustalaniu wysokości kary bierze się pod uwagę możliwości finansowe instytucji obowiązanej. 

4.  Dokumentacja pracownicza 
 

Dokumentacja dla kandydata do pracy 

 

• Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

• Skierowanie do wykonania wstępnych badań lekarskich, chyba, że osoba ta jest zwolniona 

z obowiązku ich przeprowadzenia 

• Dyplom lub świadectwo potwierdzające wykształcenie i/lub kwalifikacje zawodowe; 

 

- Pracodawca żąda podania tych danych osobowych, gdy jest to niezbędne do wykonywania 

pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku  

 

• Świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

 

- Pracodawca żąda podania tych danych osobowych, gdy jest to niezbędne do wykonywania 

pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku 

 

Dokumentacja – pierwszy dzień zatrudnienia pracownika 
 

Dokumentacja kadrowa  

• Kwestionariusz osobowy pracownika, w tym informacja o numerze rachunku bankowego 

i numerze PESEL 
 

• Orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania pracy oraz skierowanie 

wydane w celu wykonania tych badań  
 

• Umowa o pracę, a jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej – 

potwierdzenie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków 
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• Dyplom lub świadectwo potwierdzające wykształcenie i/lub kwalifikacje zawodowe; 

- Jeśli pracodawca nie żądał podania tych danych osobowych na etapie rekrutacji 
 

• Świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający przebieg dotychczasowego zatrudnienia 

- Jeśli pracodawca nie żądał podania tych danych osobowych na etapie rekrutacji 
 

• Zakres czynności (zakres obowiązków), jeżeli pracodawca dodatkowo w tej formie określił 

zadania pracownika wynikające z rodzaju pracy, określonego w umowie o pracę 
 

• Oświadczenie rodzica (jeśli pracownik jest rodzicem dziecka do lat 4 lub 14),  

• Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy i wynagradzania (jeśli pracodawca jest 

zobowiązany do tworzenia tych regulaminów) albo obwieszczenia 
 

• Oświadczenie o zapoznaniu z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, 

oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami 
 

• Zaświadczenie potwierdzające przeszkolenie pracownika w zakresie BHP  

• Oświadczenie o zapoznaniu się z zakresem informacji objętych tajemnicą określoną 

w odrębnych przepisach dla danego rodzaju pracy, zajmowanego stanowiska lub pełnionej 

funkcji 

 

• Potwierdzenie poinformowania pracownika o warunkach zatrudnienia  

Potwierdzenie poinformowania pracownika o celu, zakresie oraz sposobie zastosowania 

monitoringu (art. 222 § 8 Kodeksu pracy) 
 

• Potwierdzenie otrzymania przez pracownika młodocianego oraz jego przedstawiciela 

ustawowego informacji o ryzyku zawodowym, które wiąże się z pracą wykonywaną przez 

młodocianego, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami 

- Jeśli pracodawca zatrudnia młodocianych 

 

Dokumentacja płacowa 

  

 

• PIT-2 oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych – nie obowiązuje wszystkich pracowników 
 

• Oświadczenie o wspólnym rozliczaniu się z małżonkiem (wypełniany w przypadku 

pracownika, którego przychody przekraczają I próg podatkowy w danym roku 

kalendarzowym, który w związku z tym chciałby rozliczać się wspólnie z małżonkiem) 

 

• Oświadczenie o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodu (w przypadku, 

gdy pracownik mieszka poza miejscowością, w której wykonuje pracę) 
 

• Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego  

 

Dokumentacja – pracownik w trakcie zatrudnienia 
 

Dokumentacja kadrowa 

  

• Oświadczenia dotyczące wypowiedzenia warunków pracy lub płacy lub zmiany tych 

warunków w innym trybie 
 

• Dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu albo 

do wyliczenia się, dokumenty dotyczące przyjęcia przez pracownika wspólnej 

odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone łącznie z obowiązkiem wyliczenia się 

 

• Dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracownika 

lub związane ze zdobywaniem lub uzupełnianiem wiedzy i umiejętności na zasadach innych 

niż dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

 

• Dokumenty związane z przyznaniem pracownikowi nagrody lub wyróżnienia   
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• Dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem przez pracownika z urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, 

urlopu ojcowskiego lub urlopu wychowawczego 

 

• Dokumenty związane z łączeniem korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem 

pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu 
 

• Dokumenty związane z obniżeniem wymiaru czasu pracy, w przypadku pracownika 

uprawnionego do urlopu wychowawczego 
 

• Oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka o zamiarze lub o braku 

zamiaru korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem  
 

• Dokumenty związane z udzielaniem urlopu bezpłatnego  

• Skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące: wstępnych badań 

lekarskich,  okresowych i kontrolnych badań lekarskich  
 

• Umowa o zakazie konkurencji, jeżeli strony zawarły taką umowę w okresie pozostawania 

w stosunku pracy 
 

• Umowa o zakazie konkurencji, jeżeli strony zawarły taką umowę w okresie pozostawania 

w stosunku pracy 
 

• Dokumenty związane ze współdziałaniem pracodawcy z reprezentującą pracownika 

zakładową organizacją związkową lub innymi podmiotami w sprawach ze stosunku pracy 

wymagających takiego współdziałania 

 

 Dokumenty dotyczące wykonywania pracy w formie telepracy  

• Odpis zawiadomienia o ukaraniu oraz inne dokumenty związane z ponoszeniem przez 

pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych 

przepisach, które przewidują zatarcie kary po upływie określonego czasu  

- dokumenty przechowywane w części D akt osobowych 

 

Dokumentacja kadrowa  

• Oświadczenia dotyczące wypowiedzenia warunków pracy lub płacy lub zmiany tych 

warunków w innym trybie 

• Dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu albo 

do wyliczenia się, dokumenty dotyczące przyjęcia przez pracownika wspólnej 

odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone łącznie z obowiązkiem wyliczenia się 

• Dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracownika 

lub związane ze zdobywaniem lub uzupełnianiem wiedzy i umiejętności na zasadach innych 

niż dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
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Dokumentacja – po ustaniu stosunku pracy 

 

Dokumentacja kadrowa 

  

 

• Oświadczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę  

• Wnioski dotyczące wydania, sprostowania lub uzupełnienia świadectwa pracy  

• Dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop 

wypoczynkowy 
 

• Kopia wydanego świadectwa pracy  

• Potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę 

w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym 
 

• Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę   

• Skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie związane z okresowymi badaniami 

lekarskimi w związku z wykonywaniem pracy w warunkach narażenia na działanie substancji 

i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających 

 

Zgłaszanie pracowników do ZUS 
 

Rejestracja płatnika 

Forma 

prawna: 

Przedsiębiorca Spółka cywilna Spółka prawa 

handlowego 

 

Składane 

formularze 

 

ZUS przygotowuje: 

• ZUS ZFA – 

zgłoszenie 

przedsiębiorcy jako 

płatnika składek 

• ZUS ZBA – 

informację 

o rachunkach 

bankowych 

przedsiębiorcy jako 

płatnika składek 

• ZUS ZAA – 

informację 

 

Gdy pracodawca 

zatrudnia pracowników 

lub zleceniobiorców 

należy zgłosić spółkę 

jako płatnika składek 

przez formularze: 

• ZUS ZPA wraz 

z kopią: decyzji 

urzędu skarbowego 

o nadaniu NIP, 

zaświadczenia 

urzędu 

 

ZUS przygotowuje: 

• ZUS ZPA – 

Zgłoszenie/zmiana 

danych płatnika składek 

– osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej 

osobowości prawnej 

• ZUS ZAA – Adresy 

prowadzenia 

działalności 

gospodarczej przez 

płatnika składek 

https://www.zus.pl/documents/10182/18428/zpa%20wyp.pdf/e2fda787-3723-4e0c-825e-7a0cd02eb8a1
https://www.zus.pl/documents/10182/18428/zpa%20wyp.pdf/e2fda787-3723-4e0c-825e-7a0cd02eb8a1
https://www.zus.pl/documents/10182/18428/zaa.pdf/d195aad8-9003-4d49-a3ea-eb20993b562f
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o adresach 

prowadzenia przez 

przedsiębiorcę 

działalności. 

 

statystycznego 

o nadaniu REGON, 

• ZUS ZBA, jeśli 

spółka ma rachunki 

bankowe inne niż 

podany w ZUS ZPA, 

• ZUS ZAA (o 

adresach 

prowadzenia 

działalności 

gospodarczej, gdy 

są inne niż adres 

siedziby). 

• ZUS ZBA – Informacja 

o numerach rachunków 

bankowych płatnika 

składek. 

 

 

Termin 

 

n/d 

 

7 dni od rozpoczęcia 

pracy przez pracownika 

lub zleceniodawcy 

 

 

n/d 

 

Obowiązek 

ubezpieczenia 

 

Dla ubezpieczenia: 

• emerytalnego, 

rentowych 

i wypadkowego – 

zgłasza się 

obowiązkowo 

• zdrowotnego – 

zgłasza się 

obowiązkowo 

• chorobowego – 

zgłasza się 

dobrowolnie. 

 

Dla ubezpieczenia: 

• emerytalnego, 

rentowych 

i wypadkowego – 

zgłasza się 

obowiązkowo 

• zdrowotnego – 

zgłasza się 

obowiązkowo 

• chorobowego – 

zgłasza się 

dobrowolnie. 

 

• Wspólnicy spółek 

kapitałowych: 

wieloosobowych spółek 

z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

i akcyjnych oraz spółek 

komandytowo-akcyjnych 

nie podlegają 

obowiązkowym 

ubezpieczeniom – nie 

muszą się zgłaszać 

do ubezpieczeń. 

 

• Wspólnicy spółek 

komandytowo-akcyjnych 

mogą przystąpić 

do dobrowolnych 

ubezpieczeń 

emerytalnego 

i rentowych oraz 

samodzielnie opłacać 

za siebie składki na 

te ubezpieczenia. Nie 

podlegają również 

ubezpieczeniu 

zdrowotnemu. Mogą 

zostać do nich zgłoszeni 

przez współmałżonka, 

gdy ma on tytuł 

do ubezpieczeń (na 

przykład jest 

pracownikiem). 

 

• Wspólnicy spółek 

osobowych: 

https://www.zus.pl/documents/10182/18428/zba.pdf/49f5a64f-0583-4366-8f4a-8e13dbbcc724
https://www.zus.pl/documents/10182/18428/zba.pdf/49f5a64f-0583-4366-8f4a-8e13dbbcc724
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komandytowej, jawnej 

i partnerskiej oraz 

jednoosobowych spółek 

z o.o. podlegają 

ubezpieczeniom i są 

płatnikami składek 

na własne 

ubezpieczenia. Muszą 

zgłosić w ZUS siebie 

zarówno jako płatnika 

składek, jak 

i ubezpieczonego 

(co najmniej 

do ubezpieczenia 

zdrowotnego). 

 

 

Sposób 

zgłoszenia 

 

• ZUS ZUA – jeśli 

zgłasza się do 

ubezpieczeń 

społecznych 

i zdrowotnego 

(i dobrowolnie – 

chorobowego).  

• ZUS ZZA – jeśli 

zgłasza się tylko do 

ubezpieczenia 

zdrowotnego, np. przy 

uldze na start.  

 

 

Wspólnik spółki, który 

prowadzi działalność 

i opłaca składki tylko na 

własne ubezpieczenie, 

rozlicza składki 

wyłącznie w deklaracji 

rozliczeniowej ([ZUS 

DRA]), którą składa za 

siebie. 

 

 

Wspólnicy przekazują 

do ZUS: 

 

• zgłoszenie płatnika 

składek ZUS ZFA, 

w którym podają własne 

dane identyfikacyjne, 

czyli numer PESEL 

i NIP lub NIP, REGON 

i PESEL (jeśli wspólnik 

prowadzi również 

odrębną działalność 

gospodarczą, inną niż 

prowadzona w formie 

spółki) 

• zgłoszenie 

do ubezpieczeń siebie 

jako osoby 

ubezpieczonej: 

• ZUS ZUA (zgłoszenie 

do ubezpieczeń 

społecznych 

i zdrowotnego) lub 

• ZUS ZZA (zgłoszenie 

tylko do ubezpieczenia 

zdrowotnego). 

 

 

Termin 

zgłoszenia 

 

Jeśli nie zgłosił do 

ubezpieczenia w trakcie 

rejestracji firmy w CEIDG, 

musi zgłosić się do ZUS 

w ciągu 7 dni od daty 

rozpoczęcia działalności. 

 

 

Wyłącznie w deklaracji 

rozliczeniowej. 

 

7 dni od zarejestrowania 

spółki w KRS 
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Kogo przedsiębiorca zgłasza do ZUS: 

Do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych zgłasza się: 

• siebie, jeśli przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność wpisaną w CEIDG lub jest 

wspólnikiem spółki cywilnej 

• siebie, jeśli przedsiębiorca jest wspólnikiem spółki komandytowej, jawnej i partnerskiej 

lub jednoosobowej spółki z o.o. 

• pracowników 

• osoby wykonujące pracę nakładczą 

• zleceniobiorców, czyli osoby wykonujące prace na podstawie umowy agencyjnej lub umowy 

zlecenia albo innej umowy o świadczeni usług 

• osoby współpracujące (małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i przysposobione, 

rodziców, macochę, ojczyma, osoby przysposabiające), jeżeli żyją z tobą we wspólnym 

gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Jeżeli zleceniobiorca jest uczniem szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej 

lub studentem i nie ukończył 26 lat, to nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i nie ma 

obowiązku go zgłaszać do ZUS . 

Osoby, które podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, muszą mieć również 

ubezpieczenie wypadkowe. 

Do ubezpieczenia chorobowego zgłasza się: 

• pracowników, którzy są z w stosunku pracy 

• siebie, jeśli przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność zarejestrowaną w CEIDG 

lub jest wspólnikiem spółki cywilnej, przy czym ubezpieczenie w tym przypadku jest 

dobrowolne, co oznacza że można z niego zrezygnować 

• osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej 

umowy o świadczenie usług zawartych zgodnie z Kodeksem cywilnym (osoby wykonujące 

pracę nakładczą oraz osoby współpracujące przy prowadzonej działalności), na swój wniosek 

– to ubezpieczenie w tym przypadku jest dobrowolne. 

Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych jest tożsame ze zgłoszeniem do ubezpieczenia 

zdrowotnego. 

Kogo i do jakich ubezpieczeń powinien zgłosić przedsiębiorca? 

 
rentowe emerytalne wypadkowe chorobowe zdrowotne 

Przedsiębiorca zarejestrowany 

w CEIDG 

tak tak tak dobrowolnie tak 

Wspólnik spółki cywilnej tak tak tak dobrowolnie tak 

Wspólnik spółki 

komandytowej, jawnej 

i partnerskiej i jednoosobowe 

spółki z o.o. 

tak tak tak dobrowolnie tak 

Wspólnik kilkuosobowej spółki 

z o.o. i akcyjnej 

nie nie nie nie nie 

Akcjonariusz prostej spółki 

akcyjnej wnoszący do spółki 

wkład, którego przedmiotem 

jest świadczenie pracy 

lub usług 

tak tak tak dobrowolnie tak 
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Akcjonariusz prostej spółki 

akcyjnej wnoszący do spółki 

wkład pieniężny 

nie nie nie nie nie 

Wspólnik spółki komandytowo-

akcyjnej 

nie nie nie nie nie 

Osoba wykonująca pracę 

nakładczą 

tak tak tak tak tak 

Pracownik tak tak tak tak tak 

Zleceniobiorca, który nie jest 

uczniem i ukończył 26 lat 

tak tak tak dobrowolnie tak 

Zleceniobiorca, uczeń szkoły 

gimnazjalnej, 

ponadgimnazjalnej, 

ponadpodstawowej 

lub student, który nie ukończył 

26 lat 

nie nie nie nie nie 

Osoba współpracująca tak tak tak dobrowolnie tak 

Członek rodziny 

przedsiębiorcy, który 

współpracuje przy działalności 

tak tak tak dobrowolnie tak 

Członek rodziny pracownika, 

który nie ma innego tytułu 

do ubezpieczenia 

nie nie nie nie tak 

 

Zgłoszenie do ZUS pracowników i współpracowników 

Pracownika lub współpracownika należy zgłosić do ZUS w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy 

lub współpracy, czyli od dnia rozpoczęcia wykonywania umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej 

umowy o świadczenie usług. 

Jeżeli termin 7 dni kończy się w dzień wolny od pracy (niedzielę lub święto), to ostatni dzień tego 

terminu przypada na pierwszy pracujący dzień. 

Pracownika lub współpracownika zgłasza się do ZUS: 

• na formularzu ZUS ZUA – jeżeli osoba, którą się zgłasza, podlega pełnym ubezpieczeniom, 

czyli społecznym i zdrowotnym 

• na formularzu ZUS ZZA – jeżeli osoba, którą się zgłasza, podlega wyłącznie ubezpieczeniu 

zdrowotnemu 

• gdy wykaże się daną osobę w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA z właściwym kodem 

tytułu ubezpieczenia – dotyczy to osób przebywających na urlopach wychowawczych 

lub pobierających zasiłek macierzyński (wykazanie w imiennym raporcie jest traktowane na 

równi ze zgłoszeniem do ubezpieczeń). 

Prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych pracownik potwierdza 

własnoręcznym podpisem, z wyłączeniem osób zgłaszanych do ubezpieczeń społecznych z tytułu 

przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku macierzyńskiego. 

Od 2019 roku pracodawcy ubezpieczeni w ZUS mogą zgłaszać pracowników do ZUS online 

za pośrednictwem CEIDG (możliwość ta nie dotyczy pracodawców ubezpieczonych w KRUS). Zgłoszeń 

dokonuje się na oddzielnych wnioskach: 

• ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego 

• ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. 
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Można również zgłosić zatrudnionych pracowników w programie Płatnik lub w aplikacji ePłatnik 

na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). 

Od 16 maja 2021 w formularzach ZUS ZUA i ZUS ZZA trzeba podać kod zawodu, czyli informację 

o zawodzie wykonywanym przez aktywnego zawodowo ubezpieczonego.  

Kod zawodu trzeba będzie podawać: 

• zawsze na dokumentach zgłoszeniowych pierwszorazowych (także składanych po 15 maja 

2021 roku za okresy wsteczne) 

• na dokumentach zgłoszeniowych składanych w trybie korekty lub zmiany, na przykład 

w związku z korektą danych adresowych, zmianą okresu, rodzaju ubezpieczeń.  

Nie trzeba uzupełniać informacji o kodzie zawodu dla osób zgłoszonych do ubezpieczeń przed 16 maja 

2021 roku. 

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny przedsiębiorcy lub pracownika 

Jeśli członkowie rodziny przedsiębiorcy nie mają tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, ma on 

obowiązek zgłosić ich do tego ubezpieczenia. Również pracownik lub osoba współpracująca musi 

poinformować przedsiębiorcę, że chce zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członka swojej rodziny. 

Członkowie rodziny, zarówno przedsiębiorcy, jak i jego pracowników lub osób współpracujących 

podlegają zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli: 

• nie mają obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład jako pracownik, 

zleceniobiorca, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, bezrobotny 

• nie są uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji 

systemów zaopatrzenia społecznego w zakresie udzielania rzeczowych świadczeń 

zdrowotnych. 

Dziadkowie mogą zgłosić wnuka tylko wtedy, gdy żaden z jego rodziców nie jest: 

• objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym 

• uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy 

lub pracy na własny rachunek 

• objęty dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. 

Dzięki zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego członkowie rodziny zyskują prawo do świadczeń 

opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i mogą korzystać z usług 

państwowej służby zdrowia w ramach NFZ – z państwowych przychodni lekarskich i szpitali. 

Członka rodziny przedsiębiorcy zgłasza się w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej 

to zgłoszenie. 

Członków rodziny zatrudnianych przez przedsiębiorcę ubezpieczonych zgłasza się w ciągu 7 dni 

od dnia, w którym ubezpieczony poinformował o konieczności jego zgłoszenia. 

Pracownik musi poinformować cię o tym, że chce zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członka 

rodziny w ciągu 7 dni od dnia swojego zatrudnienia lub od momentu, w którym członek rodziny może 

zostać objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. 

Zgłoszenia członków rodziny (zarówno swojej, jak i pracownika) do ubezpieczenia zdrowotnego 

dokonuje się na formularzu ZUS ZCNA. 
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Regulamin pracy 

 
Obowiązek ustanowienia regulaminu pracy 

Wprowadzenie regulaminu pracy jest obligatoryjne dla wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają 

więcej niż 50 osób. Przy mniejszej liczbie pracowników regulamin pracy nie będzie  obowiązkowy, 

ale zakład pracy musi każdemu zatrudnionemu udzielić pisemnej informacji na temat: norm czasu pracy, 

długości wypowiedzenia, częstotliwości wypłat wynagrodzenia itp. Z postulatem stworzenia regulaminu 

pracy może też wystąpić zakładowa organizacja związkowa. Wówczas jeśli pracowników jest mniej niż 

50, ale jednocześnie więcej niż 20, pracodawca będzie zobligowany do zredagowania regulaminu. 

Jeżeli natomiast wcześniej wprowadzono w życie układ zbiorowy pracy, który w swojej treści zawiera 

zapisy typowe dla regulaminu, tego drugiego dokumentu nie trzeba już wprowadzać (niezależnie 

od liczby zatrudnionych). 

Tryb ustanowienia regulaminu pracy 

Pracodawca nie ma prawa dowolnie wprowadzać regulaminu pracy. Może to zrobić jedynie 

po uprzednim porozumieniu z zakładową organizacją związkową, która powinna zaakceptować 

lub odrzucić zaproponowany tekst. W przypadku, gdy w danym zakładzie pracy działa więcej niż jedna 

organizacja związkowa, do danego pracodawcy musi dotrzeć ich wspólne stanowisko w terminie 30 dni 

od przekazania proponowanej treści regulaminu. W innym wypadku pracodawca może zdecydować 

sam o wprowadzeniu regulaminu. 

 

 

Poinformowanie pracowników o regulaminie pracy 

Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty przekazania go do wiadomości 

pracowników. Każda nowo zatrudniona osoba powinna zostać zapoznana z treścią regulaminu przez 

pracodawcę, zanim rozpocznie ona pracę na danym stanowisku. Regulamin pracy obowiązuje przez 

czas nieokreślony – aż do jego zmiany lub likwidacji zakładu pracy. 

Zapoznanie pracownika z treścią regulaminu pracy może odbyć  się poprzez: 

• zawieszenie regulaminu pracy na zakładowej tablicy ogłoszeń lub innym miejscu 

ogólnodostępnym dla pracowników, 

• rozesłanie treści regulaminu mailem, 

• osobiste wręczenie regulaminu pracy pracownikom. 

 



77 

 

Zawartość regulaminu pracy 

Dokument ten określa prawa i obowiązki pracodawcy, jak i pracowników. Do najważniejszych 

zagadnień, opisywanych w regulaminie, należą: 

• organizacja pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w trakcie pracy, a także po jej 

zakończeniu; 

• wyposażenie pracowników, w tym m.in. środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze; 

• systemy i rozkłady czasu pracy, a także okresy rozliczeniowe; 

• pora nocna; 

• częstotliwość wypłaty wynagrodzenia i jego wysokość; 

• prace dozwolone i wzbronione pracownikom kobietom; 

• wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania 

przygotowania zawodowego, 

• obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• sposób potwierdzania obecności i usprawiedliwiania nieobecności w pracy. 

 

Kary za łamanie wewnątrzzakładowych przepisów 

W regulaminach pracy zapisywane są także sposoby karania z tytułu odpowiedzialności porządkowej 

pracowników. Najczęściej takimi karami są: upomnienie, nagana oraz grzywna. Dwa pierwsze rodzaje 

kar zazwyczaj są stosowane w przypadku pojedynczych naruszeń przepisów, zwłaszcza jeżeli nie 

są one rażące. Kara pieniężną stosuje się natomiast – jako najbardziej dotkliwą – dla osób, które 

stawiają się w pracy w stanie nietrzeźwości lub opuszczają miejsce pracy bez żadnego 

usprawiedliwienia. 

The employer cannot freely introduce the workplace regulations. It can only do so after a prior agreement 

with the establishment’s trade  

Regulamin wynagradzania 

 
Obowiązek ustanowienia regulaminu wynagradzania 

Pracodawca, który nie posiada układu zbiorowego pracy ustalającego warunki wynagradzania za pracę 

oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w zakresie i w sposób umożliwiający 

określenie, na jego podstawie, indywidualnych warunków umowy o pracę, ustala te warunki 

w regulaminie wynagradzania. Powyższe dotyczy pracodawcy zatrudniającego co najmniej 

50 pracowników, a także mniej niż 50, ale co najmniej 20 pracowników, jeżeli z wnioskiem o jego 

ustalenie wystąpi zakładowa organizacja związkowa. Pracodawca niewymieniony ustala regulamin 

wynagradzania fakultatywnie. 

Tryb ustanowienia regulaminu wynagradzania 

Regulamin wynagradzania ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. 

Brak takiej organizacji upoważnia pracodawcę do w pełni autonomicznego ustalenia regulaminu. 

Zakres podmiotowy regulaminu wynagradzania 

Regulamin wynagradzania obowiązuje do czasu objęcia pracowników układem zbiorowym pracy, 

ustalającym warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą 
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w zakresie i w sposób umożliwiający określanie, na jego podstawie, indywidualnych warunków umów 

o pracę. 

Nie określa się w drodze regulaminu zasad wynagradzania dla osób, dla których nie zawiera się układu 

zbiorowego pracy. Regulamin nie może także określać warunków wynagradzania pracowników 

zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz osób zarządzających zakładem pracy 

na innej podstawie niż stosunek pracy. 

Poinformowanie pracowników o regulaminie wynagradzania 

Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go 

do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy, a więc np. poprzez wywieszenie 

na tablicy ogłoszeń, opublikowanie w intranecie, zapoznanie pracowników z dokumentem obiegiem. 

Wprowadzenie do regulaminu zmian warunków wynagradzania na niekorzyść pracowników wymaga 

wypowiedzeń zmieniających lub zmian do umowy wprowadzonych porozumieniem. Taka sama 

procedura obowiązuje w odniesieniu do świadczeń pozapłacowych (np. pakietów medycznych, polis 

ubezpieczeniowych), o ile prawo do nich wynikało z treści zmienionego regulaminu wynagradzania. 

Zawartość regulaminu wynagradzania 

Regulamin wynagradzania jest podstawowym dokumentem przedstawiającym politykę płacową firmy, 

a także definiującym zasady przyznawania, naliczania oraz wypłacania pracownikom pensji. Regulamin 

określa przede wszystkim: 

• rodzaj systemu wynagradzania obowiązującego u danego pracodawcy (np. czasowy, akordowy 

lub prowizyjny), 

• wysokość stawek podstawowych (np. za pomocą tabeli płac, w której skategoryzowane są 

poszczególne grupy pracowników), 

• rodzaj, wysokość i zasady wypłacania pozostałych składników wynagrodzenia (w tym dodatków 

do pensji zasadniczej, premii itp.), 

• zasady przyznawania podwyżek, 

• zasady przyznawania świadczeń pozapłacowych i korzystania z nich, 

• zasady premiowania. 

Typowy regulamin wynagradzania można podzielić na 4 części. Zawierają one kolejno zapisy 

dotyczące:  

• obligatoryjnych składników wynagrodzenia (np. stawka osobistego zaszeregowania, dodatki 

za pracę w godzinach nocnych, za godziny nadliczbowe, wyrównawczy, wynagrodzenia 

za czas dyżuru itp.), 

• fakultatywnych składników wynagrodzenia (np. dodatki za staż pracy, zmianowy, za pracę 

w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, czy premia), 

• świadczeń związanych z pracą (w tym diety, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 

lub rentowe, odprawy pośmiertne, tudzież wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy 

wskutek choroby), 

• wynagrodzeń za czas niewykonywania pracy z przyczyn niezawinionych przez pracownika 

(to np. wynagrodzenie za czas powstrzymania się pracownika od pracy, gdy warunki pracy 

stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia, za czas nieprzepracowany 

w związku z niedopuszczalnością przekroczenia 8-godzinnej dobowej normy czasu pracy 

lub za czas przestoju). 



79 

 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 
Obowiązek ustanowienia regulaminu ZFŚS 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych istnieje po to, by udzielać wsparcia finansowego 

pracownikom danego przedsiębiorstwa. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzą pracodawcy 

zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na 

pełne etaty. Pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 20 i mniej 

niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty tworzą fundusz na wniosek zakładowej organizacji 

związkowej 

Tryb ustanowienia regulaminu ZFŚS 

Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin 

z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. W przypadku istnienia 

organizacji związkowej – jest on uzgadniany z zakładową organizacją związkową. 

Zawartość regulaminu ZFŚS 

Podstawowym zapisem, który musi się jednak znaleźć w każdym regulaminie ZFŚS, jest oznaczenie 

zróżnicowania udzielania wsparcia socjalnego. Pracodawca nie jest uprawniony do udzielania pomocy 

każdemu po równo, stałoby to bowiem w sprzeczności z obowiązującymi przepisami ustawy 

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zakres warunków, od których uzależnione jest 

omawiane wsparcie oraz jego wysokość, zależy już od woli pracodawcy i zakładowej organizacji 

związkowej – ustawodawca w tym zakresie nie narzuca gotowych rozwiązań. W praktyce zdecydowana 

większość regulaminów opiera się tutaj na kryterium dochodowym obliczanym na jednego członka 

rodziny wnioskodawcy – im taki dochód będzie wyższy, tym z reguły mniejsza szansa na uzyskanie 

świadczenia. 

Regulamin ZFŚS powinien być podzielony na następujące części: 

• Podstawa prawna – powołujemy się tutaj na fakt stworzenia regulaminu na podstawie regulacji 

Ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; 

• Wyjaśnienie pojęć – w tej części definiujemy wszystkie pojęcia używane w regulaminie, 

np. co oznacza fundusz, dochód gospodarstwa domowego, wnioskodawca, pracodawca; 

• Przedmiot regulaminu – przedmiotem regulaminu jest ustalenie źródeł finansowania funduszu, 

zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasad 

przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, osób 

uprawnionych do korzystania ze świadczeń i usług finansowanych z funduszu, sposobu 

administrowania funduszem; 

• Odpisy z funduszu – określamy w tym miejscu źródła finansowania funduszu, tzn. skąd 

pochodzi jego majątek; 

• Administracja funduszem i podział środków – w tej części należy opisać, kto jest 

administratorem funduszu i w jaki sposób dokonuje się podziału środków w nim zawartych 

(np. poprzez sporządzanie corocznego preliminarza środków); 

• Uprawnieni do korzystania ze środków funduszu – określamy tutaj krąg osób uprawnionych 

do składania wniosków o udzielenie wsparcia socjalnego z funduszu, w praktyce będą to 

wszyscy pracownicy oraz emeryci, którzy bezpośrednio przed przejściem na emeryturę 

pracowali w danym zakładzie pracy; 

• Zasady przyznawania pomocy z funduszu – w tej części pracodawca i zakładowe organizacje 

związkowe ustalają dokładne zasady przyznawania świadczeń socjalnych, w tym reguły 

dotyczące składania wniosków, terminów, zasad udzielania odpowiedzi na wnioski, procedur 

związanych z formą przekazywania udzielonych środków; 

• Rodzaje świadczeń socjalnych oraz zakres działalności socjalnej – pracodawca ma możliwość 

dokonania podziału wszystkich pieniędzy przeznaczanych na wsparcie socjalne według 

własnych kategorii, np. dofinansowanie wypoczynku, świadczenia urlopowe, bezzwrotne 

zapomogi pieniężne, świąteczne świadczenia pieniężne, paczki dla dzieci pracowników; 
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• Postanowienia końcowe – w tej części określamy datę wejścia w życie regulaminu ZFŚS oraz 

zasady jego zmiany. Konieczne jest również zamieszczenie podpisów pracodawcy oraz 

członków zakładowej organizacji związkowej (ewentualnie przedstawicieli pracowników w danej 

firmie). 

 

Polityka płacowa 
 

Stanowi kluczowy element systemu płac w przedsiębiorstwie. Polega na decydowaniu o wysokości płac 

w firmie w odniesieniu do wysokości płac na podobnych stanowiskach w innych firmach. Innymi słowy, 

polityka płacowa organizacji sytuuje ją pod względem struktury i poziomu wynagrodzeń względem 

porównywalnych organizacji na rynku.  

 

 

 

 

 

Polityka płacowa obejmuje takie kwestie, jak: 

• dostosowanie wynagrodzeń pod względem ich wysokości i transparentności,  

• stosowanie opisów stanowisk pracy,  

• stosowanie czytelnych kryteriów oceny w przypadku premiowania zadaniowego,  

• niwelację dysproporcji płacowych wynikających z dodatków nieobligatoryjnych, które 

powiązane są raczej z grupą zawodową czy stażem pracy, a nie z jej efektywnością.  

Ponadto projekt dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie przejrzystości wynagrodzeń przewiduje 

zasady, które powinny być uwzględnione w polityce płac: 

 

• informowanie kandydatów/osób ubiegających się o pracę o wysokości wynagrodzenia 

przewidzianego na danym stanowisku; 

• prawo do informacji o poziomie wynagradzania w grupie pracowników wykonujących tę samą 

pracę. 

 

Ścieżka kariery 

Jest to logiczna i spójna sekwencja kolejnych stanowisk, które pracownicy obejmują w okresie pracy 

w danej organizacji, by zrealizować  osobiste cele, spełnić własne ambicje, podnieść kwalifikacje, nabyć 

nowego doświadczenia, a także spełnić oczekiwania firmy. Ideą ścieżek kariery jest wzbogacenie 

o nowe umiejętności i doświadczenie praktyczne, a nie posiadanie formalnych dyplomów 

gwarantujących ukończenie konkretnych szkoleń zawodowych, czy świadczących o posiadanym 

wykształceniu. 

Ścieżki kariery są ważnym narzędziem stosowanym w procesie planowania karier pracowników przez 

komórki zarządzające zasobami ludzkimi w organizacji. Mimo faktu, że to pracownicy są najbardziej 

zainteresowani i odpowiedzialni za rozwój własnej kariery, organizacja czy przedsiębiorstwo ich 

zatrudniające ma w tym aspekcie wiele do zrobienia.  

Powinno ono w jasny sposób przekazać pracownikom wyczerpujące i przejrzyste informacje 

o możliwościach dotyczących ich kariery i rozwoju zawodowego, a także zachęcać ich do działań 

w tym kierunku, co skutkuje korzyściami zarówno po stronie pracowników (wzbogacenie 

umiejętności i poszerzenie kwalifikacji), jak i samej organizacji (pozyskiwanie coraz lepiej 

wykwalifikowanych pracowników w obrębie wewnętrznego rynku pracy, co ogranicza konieczność 

poszukiwania nowych pracowników na zewnątrz). 
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Poza opracowaniem możliwych ścieżek karier powinny one również: 

• przewidywać kariery, czyli rozpoznawać potrzeby kadrowe w przedsiębiorstwie i dostosowywać 

obsadzanie stanowisk do istniejącej podaży potencjału pracy wewnątrz organizacji, 

• planować kariery, tzn. dostosowywać potrzeby i aspiracje pracownika do potrzeb i oczekiwań 

kadrowych wynikających z przewidywania kariery tak, aby korzyści były czerpane obustronnie, 

• doradzać w kwestii kariery, czyli przeprowadzać wszelkie działania związane z oceną 

dotychczasowej pracy pracownika i na tej podstawie udzielać porad w sprawie dalszego 

rozwoju kariery. Istotną rolę odgrywać tu muszą menedżerowie do spraw personalnych lub inne 

komórki odpowiedzialne za sprawy personalne w organizacji, 

• pomagać w rozwoju zawodowym poprzez stwarzanie możliwości dalszej edukacji, szkoleń, 

udzielanie długoterminowego urlopu na dokształcanie się, czy pomoc w rozpoczęciu 

lub kontynuowaniu studiów. 

Polityka benefitowa 
 

Polityka benefitowa powinna opisywać 

pozapłacowe benefity oferowane 

współpracownikom i pracownikom, jak 

również zasady ich udzielania, 

finansowania lub współfinansowania oraz 

odbierania. Polityki benefitowe powinny 

również przewidywać wzory dokumentów 

takich jak protokoły wydania i odbioru, czy 

też umowy najmu/podnajmu. 

Do najczęściej wybieranych przez 

pracowników form benefitów w polskich 

firmach należą m.in.: prywatna opieka 

medyczna, karty sportowe, służbowy 

sprzęt do użytku prywatnego (telefon, 

komputer, samochód), dofinansowanie do 

szkoleń, nauki języków obcych, zniżki 

i bony zakupowe, paczki świąteczne dla 

dzieci oraz dofinansowanie posiłków, 

bilety do kina, dodatkowy płatny urlop, ubezpieczenie na życie, elastyczne godziny czasu pracy, praca 

online, możliwość wykorzystania przez pracownika auta służbowego do celów prywatnych. Kawa 

i herbata w biurze to oczywiście podstawa. Jak już ustaliliśmy, optymalne benefity powinny godzić 

zadowolenie pracowników z ekonomicznym punktem widzenia pracodawcy. Dodatki pozapłacowe są 

również ciekawą propozycją benefitów zamiast podwyżki wynagrodzenia. Należy pamiętać 

o dopasowaniu oferty benefitów do potrzeb zatrudnionych, dodatkowo przy ich proponowaniu, należy 

wziąć pod uwagę różne rozwiązania. Warto poinformować zatrudnionych o wartości przyznanego 

świadczenia. 

Polityka emerytalna 

Pracownicze Programy Emerytalne - dobrowolna forma grupowego i długoterminowego gromadzenia 

środków. Oszczędzanie jest organizowane przez pracodawcę, a uczestnikami są pracownicy. 

Przeznaczone do wypłaty środki nie stanowią części emerytury, definiowane są jako element szeroko 

rozumianego świadczenia na starość. 

Nazywane inaczej, Zakładowe Plany Emerytalne mają swoje miejsce w systemach prawa od połowy 

XIX wieku. Taka forma oszczędzania wynikała z braku alternatywnych i dostępnych dla pracowników 

indywidualnych metod zabezpieczenia na przyszłość, później natomiast zaczęła służyć podniesieniu 



82 

 

standardu życiowego ponad podstawową emeryturę. W Polsce, pracownicze programy emerytalne 

pojawiły się w okresie dwudziestolecia międzywojennego, a ich obecny kształt został nadany dopiero 

w 1999 roku, wraz z wdrożeniem reformy emerytalnej, która miała na celu podział ryzyka starości 

pomiędzy państwo, pracodawcę i pracownika. 

Wyróżniamy cztery formy prowadzenia pracowniczych programów emerytalnych: 

• pracowniczy fundusz emerytalny - utworzony przez pracodawcę, specjalnie w celu zarządzania 

środkami, 

• umowa z funduszami inwestycyjnymi - zarządzającym jest fundusz inwestycyjny, 

• umowa zakładem ubezpieczeń - zarządzającym jest zakład ubezpieczeń na życie, 

• umowa z zagranicznym zarządzającym. 

 

Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnie 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych 

uczestnikiem programu może być: 

• osoba zatrudniona, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy 

o pracę, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, 

• osoba zatrudniona na podstawie umowy zawartej w wyniku powołania lub wyboru do organu 

reprezentującego osobę prawną, 

• członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, 

• osoba wykonująca pracę nakładczą, 

• osoba fizyczna wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo 

innej umowy o świadczenie usług, 

• członek rady nadzorczej wynagradzany z tytułu pełnienia tej funkcji. 

 

Składki dzielą się na podstawowe i dodatkowe: 

• podstawowa składka jest finansowana przez pracodawcę, a jej kwota nie może przekroczyć 7% 

wynagrodzenia pracownika biorącego udział w programie, 

• uczestnik może zgłosić chęć składki dodatkowej, której wysokość zostanie określona 

w specjalnej deklaracji złożonej przez pracownika. 

 

W ramach PPE, pracodawcy mogą utworzyć dwa rodzaje programów emerytalnych: 

• program zakładowy – forma indywidualna prowadzona przez jednego pracodawcę, 

• program międzyzakładowy - wspólnie z innymi pracodawcami, którzy zdecydowali się 

na realizację programu na jednakowych warunkach. 

 

Uzyskanie dostępu do zgromadzonych środków może nastąpić jednorazowo lub w ratach, po spełnieniu 

określonych kryteriów: 

• osiągnięcie wieku 55 lat, nabycie praw do emerytury i złożenie wniosku, 

• osiągnięcie wieku 60 lat i złożenie wniosku, 

• osiągnięcie 70 lat, ustanie zatrudnienia u pracodawcy prowadzącego program, bez 

konieczności składania wniosku, 

• w przypadku śmierci uczestnika programu, na wniosek osoby uprawnionej. 

 

Istnieje również wypłata transferowa, która polega na przeniesieniu zgromadzonych środków do innego 

programu lub na indywidualne konto emerytalne. Wypłaty transferowej można dokonać w sytuacji 

ustania zatrudnienia lub gdy pracodawca dokonuje likwidacji programu. 
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Pracownicze Plany Kapitałowe 
 

Każda firma lub instytucja zatrudniająca co najmniej jedną osobę  - poza małymi wyjątkami określonymi 

w ustawie o PPK - powinna utworzyć PPK. To obligatoryjny element pakietu świadczeń dla 

pracowników. 

Aby wszyscy pracodawcy mogli dobrze przygotować się do związanych z tym obowiązków, na początku, 

po wejściu w życie ustawy o PPK, przewidziano dwuletni okres przejściowy, w którym co 6 miesięcy 

do programu przystępowały kolejne grupy pracodawców. Termin, w którym dane przedsiębiorstwo 

zobowiązane było utworzyć PPK, zależał od wielkości firmy (tj. od liczby osób w niej zatrudnionych). 

I tak firmy zatrudniające co najmniej: 

• 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – zobowiązane były stosować 

ustawę o PPK od 1 lipca 2019 r.  

• 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – zobowiązane były stosować 

ustawę o PPK od 1 stycznia 2020 r.  

• 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.  – zobowiązane były stosować 

ustawę o PPK od 1 lipca 2020 r.   

 

Podmioty powstające po 1 stycznia 2021 r. ustawę o PPK stosują już bez żadnego okresu 

przejściowego, czyli od pierwszego dnia swojej działalności.  

Tworząc PPK dla swoich pracowników pracodawca zawiera: 

• umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową wybraną w porozumieniu z zakładową 

organizacją związkową; 

• umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. 

 

Do programu zapisywani są automatycznie wszyscy pracownicy, którzy ukończyli 18 lat, a nie ukończyli 

55. roku życia. Pracodawca powinien więc w ich imieniu zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. 

Pracownicy w wieku od 55 do 70 lat powinni zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o zawarcie w ich 

imieniu takiej umowy. 

Uczestnictwo w programie PPK jest dobrowolne. Pracownik może w każdym momencie zrezygnować 

z dokonywania wpłat do PPK, składając swojemu pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania 

wpłat do PPK. 

Wpłaty pracodawcy do PPK wyliczane są procentowo od wynagrodzenia pracownika. Pracodawca jest 

zobowiązany do finansowania wpłaty podstawowej, ale może zdecydować o finansowaniu również 

wpłaty dodatkowej, jednak nie wyższej niż 2,5% wynagrodzenia. 

Wysokość wpłat finansowanych przez pracodawcę: 

• wpłata podstawowa (obowiązkowa): 1,5% wynagrodzenia; 

• wpłata dodatkowa (dobrowolna): do 2,5% wynagrodzenia. 

 

Należy pamiętać o tym, że wpłaty finansowane przez pracodawcę nie stanowią podstawy wymiaru 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych określa następujące obowiązki pracodawcy: 

• wybór instytucji finansowej, w której zostaną utworzone rachunki PPK dla pracowników; 

• podpisanie z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzanie 

PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, 

• prawidłowe obliczanie wysokości wpłat oraz terminowe przekazywanie ich do wybranej 

instytucji finansowej; 

• gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK; 
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• przekazywanie pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacji związanych 

z utworzonym PPK. 

 

Polityka antydyskryminacyjna i antymobbingowa 
 

Równość i zakaz dyskryminacji pracowników 

Jedną z fundamentalnych zasad prawa pracy jest zasada równości stanowiąca, że pracownicy mają 

równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków, co dotyczy w szczególności 

równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu (art. 112 Kodeksu pracy). Natomiast w myśl 

zasady zakazu dyskryminacji jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, 

w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania 

polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, 

zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze 

czasu pracy – jest niedopuszczalna (art. 113 Kodeksu pracy). 

Obowiązki pracodawcy 

Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, 

warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych, co oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, z niedozwolonych, wymienionych 

wyżej przyczyn (płeć, wiek, niepełnosprawność itd.).  

Kodeks pracy wymienia następujące przejawy dyskryminacji (nie jest to katalog zamknięty): 

• dyskryminowanie bezpośrednie – gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn jest lub mógłby 

być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy; 

• dyskryminowanie pośrednie – gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, 

zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne 

dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania 

stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników 

należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka niedozwolonych przyczyn, 

chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu 

na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są 

właściwe i konieczne; 

• działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania 

w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady; 

• molestowanie – niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie 

godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, 

upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; 

• molestowanie seksualne – dyskryminowanie ze względu na płeć polegające na niepożądanym 

zachowaniu o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem 

lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego 

zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie 

to mogą składać się fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy. 

 

Należy też wspomnieć o mobbingu, czyli działaniach lub zachowaniach dotyczących pracownika 

lub skierowanych przeciwko niemu, polegających na uporczywym i długotrwałym nękaniu 

lub zastraszaniu, wywołujących u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujących 

lub mających na celu poniżenie go lub ośmieszenie, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu 

współpracowników. W praktyce w mobbingu często dostrzegalny jest również aspekt dyskryminacyjny. 
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Negatywne konsekwencje dla pracodawcy 

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo 

do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane 

na podstawie odrębnych przepisów. Warto zauważyć, że przepisy nie określają górnej granicy 

odszkodowania. Oznacza to, że pracodawca dyskryminujący pracowników musi liczyć się z tym, że 

kwota ewentualnego odszkodowania, którą będzie musiał w przyszłości zapłacić, jest trudna 

do przewidzenia i może być istotnym ciężarem dla jego budżetu. 

W przypadku dyskryminacji pracowników tym, kto dopuszcza się działań lub zachowań naruszających 

zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, jest pracodawca, względnie osoba działająca w jego 

imieniu. Mobbing natomiast bywa stosowany nie tylko przez pracodawcę lub przełożonych pracownika 

(mobbing odgórny), ale również przez innych pracowników (mobbing poziomy), a czasem nawet przez 

podwładnych względem przełożonego (mobbing oddolny). Z uwagi na to, że zachowania mobbingowe 

niekoniecznie są realizowane lub inspirowane przez pracodawcę i może on o nich nie wiedzieć, 

w art. 943 § 1 Kodeksu pracy nałożono na pracodawcę szeroki obowiązek przeciwdziałania 

mobbingowi, co oznacza, że pracodawca nie tylko sam ma nie dopuszczać się aktów mobbingu, ale 

nadto ma podejmować skuteczne działania w celu eliminowania wszelkich sytuacji mobbingowych 

i zapobiegania ich występowaniu. 

Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej 

sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Ponadto zatrudniony, który doznał 

mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy 

odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie 

odrębnych przepisów. Jak widać, również w przypadku braku przeciwdziałania mobbingowi pracodawca 

narażony jest na odpowiedzialność odszkodowawczą. 

Polityka antydyskryminacyjna i antymobbingowa 

W celu niedopuszczenia do aktów dyskryminacji lub mobbingu w zakładzie pracy, a także w celu 

uniknięcia roszczeń odszkodowawczych, pracodawcy mogą wdrażać różne rozwiązania składające się 

na system zarządzania personelem, poczynając od tworzenia odpowiedniej kultury organizacyjnej, 

oddziałującej na wszystkie elementy procesu kadrowego – rekrutację, zatrudnianie, adaptację nowych 

pracowników, zasady wynagradzania, oceny pracownicze, szkolenia i zwalnianie. 

Przydatnym instrumentem zapewnienia zgodności funkcjonowania pracodawcy z wymaganiami 

Kodeksu pracy i analogicznymi zasadami etycznymi w omawianym zakresie może być polityka 

antydyskryminacyjna (i antymobbingowa). Deklaruje się w niej respektowanie w zakładzie pracy 

wartości równego traktowania w zatrudnieniu i przeciwdziałanie mobbingowi, a nadto określa zasady 

postępowania w przypadkach, w których może dochodzić do dyskryminacji lub mobbingu. 

Treść polityki antydyskryminacyjnej, aby była skuteczna, musi uwzględniać specyfikę konkretnego 

zakładu pracy. Warto przewidzieć w niej następujące rozwiązania: 

• sposób pozyskiwania przez pracodawcę wiedzy o nastrojach panujących wśród pracowników 

i stanie relacji międzyludzkich (np. poprzez okresowe przeprowadzanie anonimowych ankiet); 

• ścieżkę postępowania w przypadku zgłoszenia przez pracownika, iż – w jego ocenie – 

jest dyskryminowany lub poddawany mobbingowi (w jaki sposób i do kogo zgłoszenie takie ma 

być przekazane, kto je rozpatruje i w ramach jakiej procedury – tu przydatne może okazać się 

powołanie tzw. męża zaufania, czyli osoby, której pracownicy mogą zgłaszać problemy 

w omawianym zakresie, i która daje gwarancję dyskrecji, bezstronności oraz obiektywizmu); 

• sposoby reagowania na stwierdzone przypadki dyskryminacji i mobbingu, w tym środki 

dyscyplinujące; 

• postępowanie mediacyjne, służące rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych; 
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• system szkoleń dla kadry kierowniczej na temat równości w zatrudnieniu i przeciwdziałania 

mobbingowi; 

• zasady monitorowania systemu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w celu jego 

doskonalenia. 

Ustanowienie polityki antydyskryminacyjnej wskazuje, że pracodawca podejmuje starania w celu 

eliminowania omówionych wyżej negatywnych zjawisk związanych z naruszaniem praw 

pracowniczych. Kluczowe znaczenie ma to, aby postanowienia polityki zostały faktycznie wdrożone 

i były konsekwentnie stosowane. 

Polityka sygnalistów 

Do stworzenia wewnętrznego regulaminu przyjmowania od sygnalistów zgłoszeń 

o nieprawidłowościach, w myśl przepisów, zobowiązani są co do zasady pracodawcy z sektora 

publicznego i prywatnego zatrudniający co najmniej 50 pracowników. Wyjątkiem są podmioty z sektora 

finansowego (np. banki, fundusze inwestycyjne, towarzystwa emerytalne, zakłady ubezpieczeń i domy 

maklerskie), dla których utworzenie wewnętrznego regulaminu przyjmowania zgłoszeń jest 

obowiązkowe bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Pracodawcy zatrudniający mniej niż 

50 pracowników będą mogli dobrowolnie ustalić regulamin zgłoszeń wewnętrznych. 

Regulamin wewnątrz organizacji ma określać w szczególności zasady zgłaszania nieprawidłowości 

i zakres działań, które należy podjąć w wyniku przekazanych informacji, a obowiązywać ma po upływie 

dwóch tygodni od podania go do wiadomości pracowników. 

Zanim regulamin zacznie jednak obowiązywać, należy taki regulamin skonsultować z zakładową 

organizacją związkową albo przedstawicielami pracowników (jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa 

organizacja związkowa). 

Termin na implementację unijnej dyrektywy do polskiego systemu prawnego mija 17 grudnia 2021 r. 

(nie został dochowany 14 dni od daty ogłoszenia. Dla pracodawców w sektorze prywatnym, 

zatrudniających co najmniej 50 i mniej niż 250 pracowników realizacja obowiązku ustalenia regulaminu 

zgłoszeń wewnętrznych zostanie wydłużona do dnia 17 grudnia 2023 r.  

Firmy zostały na podstawie projektu ustawy zobowiązane do: 

• utworzenia wewnętrznego kanału (bądź dostosowania istniejących kanałów) oraz opracowania 

procedur, przy wykorzystaniu których pracownicy będą mogli dokonywać zgłoszeń naruszeń; 

• informowania osoby zgłaszającej o przyjęciu zgłoszenia (w terminie do 7 dni od jego 

dokonania), a także o sposobie rozpoznania zgłoszenia lub o jego dalszym procedowaniu 

(maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od dokonania zgłoszenia); 

• podejmowania działań następczych w związku ze stwierdzeniem naruszenia, takich jak m.in. 

przekazanie sprawy do odpowiednich organów państwowych lub wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego wobec osoby odpowiedzialnej za naruszenie; 

• prowadzenia rejestru zgłoszeń. 

 

Kluczową kwestią towarzyszącą wypełnianiu nałożonych na firmy obowiązków będzie ochrona 

tożsamości sygnalisty. Niezbędne będzie opracowanie systemu przyjmowania zgłoszeń, który zapewni 

brak dostępu osób niezwiązanych z rozpatrywaniem zgłoszeń do danych osoby dokonującej zgłoszenia. 

Istotne będzie także wybranie osób bezstronnych do weryfikacji informacji przekazanych w zgłoszeniu.  

Sankcje karne w projekcie ustawy 

Przygotowany projekt ustawy zawiera przepis (art. 60) wprowadzający sankcję karną - karę grzywny, 

karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech - za nieustanowienie wewnętrznej 
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procedury/systemu przyjmowania od sygnalistów zgłoszeń o nieprawidłowościach lub w sytuacji, gdy 

ustanowiona procedura jest niezgodna z postanowienia projektowanej ustawy. 

Proponowane w projekcie ustawy przepisy przewidują także kary dla sygnalistów, którzy dopuszczą się 

ujawnienia/zgłoszenia nieprawdziwych informacji. Sankcje w tym przypadku będą identyczne jak dla 

podmiotów zatrudniających, czyli kara grzywny, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 

trzech. 

Ponadto, projekt wprowadza również przepisy określające odpowiedzialność karną (taką samą jak dla 

sygnalisty) za czyny takie jak: 

• utrudnianie dokonania zgłoszenia, 

• podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalisty, 

• naruszenie obowiązku zachowania poufności (ujawnienie danych dotyczących tożsamości 

osoby zgłaszającej nieprawidłowości). 

 

Podmioty uprawnione do zgłaszania nieprawidłowości 

• pracownicy (w tym dopiero rekrutowani oraz już niezatrudnieni w przedsiębiorstwie), 

• współpracownicy (również w ramach działalności gospodarczych), 

• akcjonariusze, 

• wspólnicy, 

• członkowie organów, 

• wolontariusze, 

• stażyści (również nieotrzymujący wynagrodzenia), 

• pracownicy wykonawców, podwykonawców i dostawców przedsiębiorcy zobowiązanego. 

Regulamin bezpieczeństwa fizycznego 

Celem polityki bezpieczeństwa fizycznego jest zapobieżenie nieuprawnionemu fizycznemu dostępowi 

do zasobów fizycznych organizacji oraz zapobieżenie szkodom i zakłóceniom jakie mogły być skutkiem 

nieuprawnionego dostępu do budynków i pomieszczeń. 

W celu wdrożenia prawidłowego bezpieczeństwa fizycznego należy wykonać co najmniej następujące 

działania. 

• Pierwszym krokiem powinno być wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń i zasobów, jakie mają 

być chronione. 

• Następnie należy wykonać analizę ryzyka, która powinna pokazać słabe punkty procesów oraz 

stosowanych zabezpieczeń fizycznych. 

• Dla określonych ryzyk powinno się oszacować wpływ na ciągłość i bezpieczeństwo działania 

firmy, jakie potencjalnie może ponieść straty, oprócz utraty wartości samej rzeczy. 

• Na bazie powyższych danych i analiz można dobierać odpowiednie zabezpieczenia fizyczne 

i tworzyć procedury i procesy, jakie powinny funkcjonować w firmie, aby zminimalizować 

wytypowane ryzyka. 

 

Na zabezpieczenia fizyczne składają się: 

• ochrona fizyczna – odpowiednio przygotowani do tego celu ludzie, czyli warty, patrole, portierzy, 

• ochrona techniczna – na którą składają się: 

• zabezpieczenia mechaniczne – szacujące czas jakiego potrzebuje intruz, aby dostać się 

do wnętrza chronionego pomieszczenia. W tym zakresie mamy do zastosowania drzwi, zamki, 

kraty, przegrody konstrukcyjne (ściany, stropy), oraz szafki, szafy pancerne, etc., 
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• zabezpieczenia elektroniczne – to przede wszystkim systemy sygnalizujące o włamaniu 

i napadzie, monitoring wizyjny, kontrola dostępu, sygnalizacja pożaru oraz gaszenia 

i oddymiania. 

 

Najefektywniejszym rozwiązanym jest zastosowanie zabezpieczeń, które będą ze sobą współdziałać, 

np. wzmocnienie drzwi powinno być na tyle solidne, aby w przypadku włamania dać możliwość ochronie 

budynku na pojawienie w odpowiednim momencie na miejscu. Ochrona powinna być powiadomiona 

o włamaniu za pomocą systemów zabezpieczeń, najlepiej przed tym, jak intruz znajdzie się 

w chronionym obszarze. 

Warte podkreślenia jest to, że w przeciwieństwie do wcześniejszych rozwiązań prawnych 

administratorom nie wskazuje się już konkretnych środków i procedur w zakresie bezpieczeństwa. 

Obowiązuje zasada „zrób to sam”, co oznacza, że dobór zabezpieczeń musi być dokonany przez 

samego administratora. Wybrane przez niego rozwiązania powinny zapewnić wysoki poziom 

bezpieczeństwa, a przede wszystkim odpowiednią skuteczność. 

Za błędny dobór środków zabezpieczających, będzie odpowiadał administrator. Warto więc przejrzeć 

dotychczas stosowane zabezpieczenia – sprawdzić je i ulepszyć, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeśli mamy 

w planie nowy proces przetwarzania danych osobowych, należy przeprowadzić analizę ryzyka 

i  na podstawie jej wyników dobrać odpowiednie środki zabezpieczające. 

Zabezpieczenia fizyczne kluczowych zasobów 

Zabezpieczając fizycznie newralgiczne pod kątem danych osobowych pomieszczania (np. serwerownia, 

archiwum) należy wziąć pod uwagę m.in.: 

• lokalizację, 

• zastosowanie drzwi o podwyższonej odporności, 

• awaryjne zasilanie, 

• wyższy poziom zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

• monitoring środowiska, 

• cichy alarm. 

 

SKD – System Kontroli Dostępu 

Jeśli okaże się, że chcemy wdrożyć kontrolę dostępu, musimy ustalić jaki system kontroli będzie 

odpowiedni dla przetwarzanych danych osobowych. W tym zakresie mamy do wyboru trzy poziomy: 

• Poziom niski – bazujący na pamięci np. PIN, 

• Poziom średni – bazujący na kluczach np. karta chipowa, 

• Poziom wysoki – bazujący na cechach biometrycznych np. skaner siatkówki oka. 

 

Zabezpieczenia fizyczne oparte o biometrię 

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 22¹ᵇ Kodeksu pracy, tzw. szczególne kategorie danych, 

w  tym dane biometryczne (art. 9 ust. 1 RODO), mogą być przetwarzane: 

• za zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie bądź pracownika wyłącznie, gdy ich przekazanie 

następuje z inicjatywy tych osób, 

• wtedy, gdy podanie takich danych jest niezbędne ze względu na kontrolę dostępu 

do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę, 

lub dostępu do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony. 
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Dlatego też należy stosować je tylko w przypadku, w którym mamy możliwość powołania się na przepis 

prawa, np. obiekt jest szczególnie ważny dla bezpieczeństwa i obronności państwa, a także możemy 

zastosować się do Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów 

szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony. 

Kiedy zabezpieczenia wynikają z przepisów prawa? 

Kwestia doboru zabezpieczeń fizycznych okazuje się jednak nie taka łatwa. Często mamy w tym 

zakresie do zastosowania przepisy innych aktów prawnych niż RODO. 

Dla przykładu będą to takie akty jak: 

• Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania 

dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców 

• Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – całościowo 

regulująca prawo archiwalne. Razem z przepisami wykonawczymi oraz resortowymi aktami 

prawnymi tworzy prawo archiwalne. 

• Ustawa o ochronie informacji niejawnych – określa zasady ochrony informacji, które stanowią 

tajemnicę państwową lub służbową. Przepisy ustawy mają zastosowanie do organów władzy 

publicznej, sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich jednostek organizacyjnych, Narodowego 

Banku Polskiego i banków państwowych, państwowych osób prawnych, przedsiębiorców, 

jednostek naukowych lub badawczo-rozwojowych, których działalność związana jest 

z dostępem do informacji niejawnych. 

• Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 października 2004 r. w sprawie sposobu tworzenia, 

utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych 

z czynnościami bankowymi, sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych 

dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony. 

Polityka bezpieczeństwa IT 

Pod pojęciem polityki bezpieczeństwa (zwanej 

również strategią bezpieczeństwa) należy 

rozumieć ogół zasad, metod i narzędzi ochrony 

i nadzoru nad informacją. Powinna ona obejmować 

takie elementy, jak: politykę informacyjną, ochronę 

informacji niejawnych, zasady ochrony danych 

osobowych, politykę bezpieczeństwa systemu 

teleinformatycznego, zasady ochrony tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub innych tajemnic zawodowych, 

zapobieganie przestępstwom na szkodę firmy, 

szczególnie fałszerstwom i oszustwom, zasady 

ochrony fizycznej i technicznej, i inne związane 

z bezpieczeństwem. 

Do głównych celów polityki bezpieczeństwa zalicza się stworzenie reguł i zasad postępowania oraz 

wskazanie działań jakie należy podjąć, aby poprawnie zabezpieczyć dane osobowe. W ramach 

właściwego funkcjonowania polityki bezpieczeństwa nie umieszcza się w niej zapisów,  które często 

podlegają zmianie a także nie zawiera się ich w treściach informacji szczegółowej. Działania te są ważne 

zwłaszcza w sytuacji, kiedy dotyczą dużych przedsiębiorstw, gdzie takie uchwały podejmowane są 

przez zarząd. W przeciwnym wypadku zarząd musiałby często przyjmować nowe dokumenty. 

Administrator danych jest odpowiedzialny za zatwierdzanie polityki bezpieczeństwa. Polityka ta musi 

być w formie pisemnej a każdy zatrudniony pracownik, który ma dostęp do przetwarzania danych 
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osobowych obowiązkowo zapoznał się z jej treścią. Dodatkowo w celach dowodowych pracownik 

powinien po zapoznaniu się z treścią tej polityki potwierdzić na piśmie. Pracownicy tego obszaru powinni 

być zapoznani z tymi regulacjami na samym początku zatrudnienia zanim rozpoczną działania 

w procesie przetwarzania danych osobowych 

Polityka bezpieczeństwa powinna zawierać: 

• Wykaz budynków oraz pomieszczeń w których będzie odbywał się proces przetwarzania 

danych osobowych 

• Wykaz zbiorów danych a także wskazanie programów które znajdą zastosowanie w procesie 

przetwarzania danych 

• Informacje dotyczące przepływu danych pomiędzy systemami 

• Opis środków organizacyjnych jak i technicznych które są gwarantem poufności, integralności 

i rozliczalności przetwarzanych danych 

• Opis struktury zgromadzonych danych który wskazuje na powiązania między poszczególnymi 

polami informacyjnymi 

 

Należy podkreślić, że polityka bezpieczeństwa może być wzbogacona o więcej informacji, te które 

zostały przedstawione stanowią wymogi minimalne. Polska Norma PN-ISO/IEC 27001 wskazuje, że 

celem polityki bezpieczeństwa jest wsparcie kierownictwa dla bezpieczeństwa informacji oraz 

zapewnienie jej kierunków działań. Polityka bezpieczeństwa ma zawierać zbiór zasad i praktyk wraz 

z dokumentacją w jaki sposób organizacja ma chronić przetwarzane dane osobowe. Taki dokument 

zatwierdzany jest przez kierownictwo firmy i przedstawiany wszystkim pracownikom. Jeśli polityka 

bezpieczeństwa ma być zgodna z powyższą normą ISO, to dodatkowo powinny się znaleźć informacje 

tj. definicja bezpieczeństwa informacji, podkreślenie intencji kierownictwa, definicje ogólnych 

obowiązków w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji itp. Nazwa dokumentu polityki 

bezpieczeństwa nie musi posiadać takiej samej nazwy jak zawartej w rozporządzeniu jednak swoją 

treścią powinna obejmować niezbędne informacje. Polityka bezpieczeństwa nie stanowi dokumentu 

publicznie dostępnego. Jest ona bowiem dokumentem wewnętrznym. Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Warszawie (sygn, II SA/Wa 1539/05) uznał że wszystkie podmioty które przetwarzają dane osobowe 

powinny posiadać taką dokumentację w formie pisemnej ale nie musi być on jednolitym dokumentem. 

Osiągnięcie sukcesu przy wdrażaniu polityki bezpieczeństwa powinno być oparte m.in. na podniesieniu 

świadomości i chęci kadry kierowniczej w celu podniesienia bezpieczeństwa informacyjnego a także 

przeznaczenia odpowiednich środków finansowych na ten cel a także podjęcia decyzji co do sposobu 

budowy bądź modyfikacji systemu bezpieczeństwa informacyjnego. 

Regulamin Zarządu 

Regulamin zarządu w spółkach kapitałowych (w spółce z o.o. i spółce akcyjnej) może stanowić istotny 

element usprawniający funkcjonowanie organu zarządzającego Spółką. Szczególna rolę będzie 

spełniać regulamin w spółkach gdzie zarząd spółki jest wieloosobowy bądź też gdy w zarządzie 

zasiadają członkowie zarządu "odzwierciedlający" sprzeczny układ sił właścicielskich.  W takim 

wypadku regulamin będzie nie tylko usprawniać pracę zarządu, ale będzie również stanowić element 

rozstrzygający ewentualne konflikty i spory. Stąd mimo iż kodeks spółek handlowych nie wymaga 

uchwalenia regulaminu zarządu, w praktyce wiele spółek decyduje się na ich uchwalenie. 

Podstawy prawne regulaminów 

W spółce akcyjnej podstawą prawną do uchwalenia regulaminu zarządu jest art. 371 par. 6 kodeksu 

spółek handlowych, zgodnie z którym "jeżeli statut nie przyznaje radzie nadzorczej lub walnemu 

zgromadzeniu prawa do uchwalenia lub zatwierdzenia regulaminu zarządu, zarząd może uchwalić swój 

regulamin". 
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W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością brak jest analogicznego przepisu, co jednak nie sprzeciwia 

się możliwości uchwalenia takiego regulaminu przez organ, któremu taka kompetencja zostanie 

przyznana w umowie spółki. 

W praktyce najczęściej (w obu typach spółek) regulamin zarządu uchwala sam zarząd, a następnie jest 

on zatwierdzany przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie (zgromadzenie wspólników).  

Zgodność ze statutem lub umową spółki 

Statut bądź umowa spółki stanowią nie tylko podstawę do uchwalenia regulaminu Spółki, ale również 

wyznaczają treść tych regulaminów. Zarówno statut (umowa spółki) jak i regulamin muszą być zgodne 

z przepisami  regulującymi zasady funkcjonowania zarządu spółki tj. art. 201 - 211 k.s.h. (w przypadku 

spółek z o.o.) oraz art. 368- 380 k.s.h. (w przypadku spółki akcyjnej). W hierarchii źródeł prawa, które 

odnoszą się do funkcjonowania zarządów spółek, regulamin zarządu znajduje się poniżej przepisów 

ustawowych jak i przepisów statutu oraz umowy spółki. W związku z powyższym regulaminy nie mogą 

wprowadzać rozwiązań sprzecznych bądź odmiennych z ustawą lub statutem czy umową spółki. 

W wypadku sprzeczności regulaminu z ustawą czy statutem (umową) takie postanowienia regulaminu 

nie mogą być stosowane i z reguły mogą być obarczone sankcją nieważności. Regulamin ma za zadanie 

uszczegółowienie i doprecyzowanie regulacji ustawowej oraz statutowej (umownej). 

Podział kompetencji pomiędzy członków zarządu 

W praktyce często zdarza się, że regulaminy zarządów wprowadzają wewnętrzny podział kompetencji 

w zakresie prowadzenia spraw spółki pomiędzy członków zarządu (np. członek zarządu do spraw 

finansowych, członek zarządu do spraw produkcji, członek  zarządu do spraw administracyjnych), 

podczas gdy statut / umowa spółki nie wprowadza takiego podziału traktując "równo" wszystkich 

członków zarządu w zakresie ich kompetencji do prowadzenia spraw spółki. Wewnętrzny podział 

kompetencji pomiędzy członków zarządu jest materią jaka należy do statutu (spółka akcyjna)  bądź 

umowy spółki (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Jeżeli więc umowa spółki bądź statut nie 

wprowadzają podziału wewnętrznych kompetencji pomiędzy poszczególnych członków zarządu, każdy 

z nich jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki zgodnie z ogólnymi zasadami 

opisanymi powyżej bądź w oparciu o zasadę kolegialności (spółka akcyjna - art. 371 k.s.h)  bądź też 

zgodnie z regulacjami przewidzianymi w art. 208 k.s.h. (tj. indywidualnie co do spraw w ramach 

zwykłego zarządu i kolegialnie w przypadku spraw przekraczających zwykły zarząd bądź w razie 

sprzeciwu przed załatwieniem sprawy zwykłego zarządu). 

W związku z powyższym jeżeli regulamin zarządu wprowadza podział wewnętrznych kompetencji 

pomiędzy członków zarządu - podział ten powinien mieć oparcie w umowie lub statucie spółki. 

Natomiast jeżeli podział ten nie ma oparcia w statucie bądź umowie spółki - to nadal każdemu 

z członków zarządu przysługują kompetencje (zarówno prawo i obowiązek) do zajmowania się 

sprawami spółki zgodnie z ogólnymi zasadami (czyli zgodnie z art. 371 k.s.h. lub 208 k.s.h.). W doktrynie 

przyjmuje się, że podział kompetencji wyłącznie na podstawie regulaminu zarządu oznacza, że danego 

członka zarządu należy traktować jako "referenta" danego rodzaju spraw, a nie jako wyłącznie 

kompetentnego do ich prowadzenia. 

Zaznaczyć też należy, że wewnętrzny podział kompetencji do prowadzenia spraw spółki nie dotyczy 

reprezentacji spółki wobec osób trzecich. W obu typach spółek  obowiązuje podobny przepis (art. 204  

par. 2 i 372 par.2 k.s.h.), który stanowi iż prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie można 

ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. 

Zwrócić należy również uwagę na inny element pozwalający usprawnią pracę zarządu jakim jest 

przyznanie specjalnych uprawnień prezesowi zarządu. 
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Zarówno w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jaki i spółki akcyjnej kodeks spółek 

handlowych (art. 208 par. 8 ksh, art. 371 par. 2) stanowi, iż umowa spółki lub statut może stanowić, 

iż w przypadku równości głosów (oddanych nad uchwalą zarządu) decyduje głos prezesa zarządu 

lub przyznawać prezesowi zarządu określone uprawnienia w zakresie kierowania pracami zarządu. 

Zawsze, więc przyznanie szczególnych uprawnień prezesowi zarządu wymaga wprowadzenia 

odpowiednich regulacji w statucie bądź umowie spółki. 

Przyznanie prezesowi zarządu decydującego głosu pozwala uniknąć potencjalnych konfliktów w razie, 

gdy układ sił w zarządzie  jest podzielony po połowie pomiędzy członków zarządu. W razie, gdy statutu 

lub umowa nie przewiduje szczególnych uprawnień dla prezesa zarządu tylko nieparzysta liczba 

członków pozwala uniknąć zagrożenia, że ujawni się pat decyzyjny.  W takim przypadku (gdy zarząd 

ma być wieloosobowy bez szczególnych uprawnień prezesa zarządu) zarząd spółki musi składać się 

z co najmniej 3 członków, natomiast w przypadku gdy prezes zarządu będzie szczególnie uprawniony 

wystarczy tylko dwóch członków (w efekcie przyczynia się do redukcji kosztów funkcjonowania spółki). 

Wyposażenie prezesa zarządu w szczególne uprawnienia może być też przydatne w razie gdy z innych 

względów nie ma możliwości powołania nieparzystej liczby członków wieloosobowego zarządu 

(np. z powodu braku odpowiedniego kandydata). 

Sprawy regulowane przez Regulamin 

Sprawy jakie może regulować regulamin zarządu to: 

• sposób zwoływania posiedzeń (ustne, pisemne, email, inne) 

• czas, w jakim należy zwołać posiedzenie zarządu (np. na 7 dni przed terminem) 

• zwoływanie posiedzeń w nadzwyczajnym trybie (np. w sytuacji awaryjnej, w razie wystąpienia 

nadzwyczajnych okoliczności wymagających niezwłocznego zajęcia się sprawą przez zarząd) 

• sposób ustalania porządku obrad posiedzenia zarządu 

• tryb wprowadzania spraw do porządku obrad w sytuacjach nadzwyczajnych 

• sposób głosowania nad uchwałą (w tym ustalenie czy głosowanie odbywa się w sposób tajny 

czy jawny) 

• możliwość udziału w posiedzeniach zarządu osób spoza jego grona (np. biegli, rzeczoznawcy, 

zaproszeni goście, managerowie nie należący do zarządu) 

• tryb podejmowania uchwał (na posiedzeniu lub ewentualnie w trybie pisemnym 

lub za pośrednictwem środków komunikacji),  

• większość głosów jaka jest wymagana przy podejmowaniu uchwał 

• sposób sporządzania protokołu (wymogi protokołu) 

• tryb wnoszenia zastrzeżeń lub uwag do protokołu (np. na bieżąco na posiedzeniu lub najpóźniej 

na kolejnym posiedzeniu przed podpisaniem protokołu) 

• zasady numeracji uchwał i protokołów 

• sposób prowadzenia księgi protokołów 

• sprawy związane z archiwizacją dokumentów zarządu 

• sposób wewnętrznej pracy zarządu nad określonymi zagadnieniami związanymi z pracą 

zarządu (np. sposób pracy nad przyjęciem przez zarząd sprawozdania finansowego spółki) 

Regulamin Rady Nadzorczej 

Jeżeli statut nie zawiera odmiennych regulacji, walnemu zgromadzeniu przysługuje prawo uchwalenia 

regulaminu rady nadzorczej. W sytuacji odmiennej statut może tę kompetencję przekazać samej radzie 

nadzorczej. Przepisy KSH nie przewidują możliwości przekazania tych uprawnień innemu podmiotowi 

niż walne zgromadzenie lub rada nadzorcza, w szczególności nie przewidują możliwości, aby treść 

regulaminu była przedmiotem decyzji zarządu spółki. 
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Regulamin rady nadzorczej powinien określać organizację i sposób wykonywania czynności przez 

poszczególnych członków rady nadzorczej, a także przez cały organ. W zakresie organizacji stanowić 

powinien o sposobie zwoływania, czasie i miejscu odbywania posiedzeń rady bądź dokonywania 

indywidualnych czynności nadzorczych, następnie o strukturze wewnętrznej rady, w tym obowiązku 

wyboru jej przewodniczącego, wiceprzewodniczącego czy sekretarza. W praktyce postanowienia 

regulaminu rady nadzorczej często uszczegóławiają treść statutu spółki w zakresie organizacji 

i funkcjonowania rady nadzorczej. 

W razie naruszenia regulaminu rady nadzorczej członkowi rady przypisać można wyłącznie 

odpowiedzialność organizacyjną, tj. doprowadzić do jego odwołania bądź zawieszenia. Pamiętać jednak 

należy, że odpowiedzialność członków rady nadzorczej powstaje również w przypadku nadużycia 

udzielonych im uprawnień lub niedopełnienia ciążącego na nich obowiązku, wyrządzając spółce 

znaczną szkodę majątkową (por. 296 KK). 

 

5. Podatki 

Podatek od środków transportowych 

Powstanie obowiązku podatkowego 

Obowiązek podatkowy rozpoczyna się w pierwszym dniu miesiąca, który następuje po tym, w którym 

środek transportowy został:   

• nabyty i już był zarejestrowany przez poprzedniego właściciela na terenie Polski,    

• zarejestrowany w Polsce w przypadku pierwszej rejestracji,   

• ponownie dopuszczony do ruchu po czasie wycofania go z ruchu drogowego.   

 

  

Wygaśnięcie obowiązku podatkowego   

Obowiązek ten w przypadku podatku od środków transportowych wygasa w ostatnim dniu miesiąca, 

w którym pojazd został:  

• wycofany z ruchu,    

• wyrejestrowany czasowo lub trwale,   

• wygasł termin powierzenia go danemu podmiotowi (np.: środek transportowy został zbyty 

innemu podatnikowi)    
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W przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego, podatnik powinien zgłosić tą okoliczność, czyli 

wypełnić deklarację (DT-1), podać powód i datę zmiany, a następnie złożyć do swojego Urzędu.     

Terminy złożenia deklaracji   

Każdy posiadacz środków transportowych podlegających opodatkowaniu ma obowiązek złożenia 

deklaracji podatkowej dt-1 do 15 lutego każdego roku.   

Deklarację należy składać każdego roku i dokonywać opłaty podatku aż do wygaśnięcia obowiązku 

podatkowego.  W przypadku gdy podatnik w trakcie roku podatkowego dokona zakupu, sprzedaży 

pojazdu lub wystąpi inna przyczyna powstania bądź wygaśnięcia obowiązku podatkowego, będzie 

zobowiązany do złożenia korekty deklaracji na podatek od środków transportowych.  

Deklaracje z aktualnym stanem posiadania i przeznaczenia środków transportowych musi złożyć 

do 14 dni od momentu powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego. 

Terminy płatności i raty   

W przypadku gdy obowiązek podatkowy dla podatku od środków transportowych powstał po dniu 

1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach.    

Pierwsza rata podatku naliczana jest proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego. 

Opłaca się ją w ciągu 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W każdym kolejnym roku pierwsza rata 

płatna jest do dnia 15 lutego.  Druga rata jest płatna do 15 września każdego roku.   

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał 1 września lub później podatek jest płatny 

jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.  

Podatek od nieruchomości 

Powstanie obowiązku podatkowego 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku np. :  

• zakup nieruchomości,   

• otrzymanie nieruchomości w drodze spadkobrania lub darowizny,  

• zajęcie gruntów rolnych lub leśnych na działalność gospodarczą inną niż działalność rolna 

lub leśna,   

• zmiana klasyfikacji gruntów z gruntów rolnych lub leśnych na tereny mieszkaniowe.   

Jeżeli dana nieruchomość posiada wielu współwłaścicieli, każdy z nich składa w takiej sytuacji 

oddzielną informację lub deklarację w sprawie podatku od nieruchomości.   

Obowiązek podatkowy od nowo wybudowanego budynku lub budowli powstaje z dniem 1 stycznia roku 

następnego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie 

budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.   

Wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości   

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wygasa z upływem miesiąca, w którym wystąpiły 

okoliczności powodujące wygaśnięcie obowiązku podatkowego np.:  

• sprzedaż nieruchomości,   
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• przekazanie nieruchomości w formie darowizny,  

• zaprzestanie działalności gospodarczej innej niż działalność rolna lub leśna na gruntach rolnych 

lub leśnych.    

 

Zgłoszenie zmiany mającej wpływ na wysokość podatku   

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania, 

a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego 

części np. zajęcie lokalu mieszkalnego na działalność gospodarczą, zajęcie gruntów rolnych 

na działalność gospodarczą inną niż działalność rolnicza. Podatnik powinien ten fakt zgłosić poprzez 

złożenie korekty "Informacji w sprawie podatku od nieruchomości" w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 

ww. okoliczności. Kwota podatku zostanie obniżona lub podwyższona, poczynając od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ww. zdarzenie.   

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego od nieruchomości   

W przypadku wygaśnięcia obowiązku także należy złożyć odpowiednie dokumenty w Urzędzie. 

Wypełniony formularz (DN-1) deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikiem ZN-

1/A i ewentualnie ZN-1/B – do 31 stycznia każdego roku lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia 

okoliczności uzasadniających powstanie (zmianę, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego.  

Terminy składania deklaracji   

Deklarację w formie papierowej lub online należy składać do prezydenta miasta, burmistrza lub wójta 

wypełniając druk in-1 (dla osób fizycznych) oraz deklarację dn-1 (dla osób prawnych).   

Osoby fizyczne składają informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 

dni od dnia, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie albo wygaśnięcie obowiązku 

podatkowego lub zdarzenie powodujące zmianę wysokości opodatkowania.   

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, składają 

deklarację na podatek od nieruchomości do 31 stycznia roku podatkowego.  Jeżeli jednak obowiązek 

podatkowy powstał po tym dniu (już w trakcie trwania roku podatkowego), deklarację należy 

złożyć w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie 

obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości 

opodatkowania.  

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób 

fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 

lub spółek nieposiadających osobowości prawnej. W takiej sytuacji, osoby fizyczne składają 

"deklarację na podatek od nieruchomości" (DN-1) oraz opłacają podatek na zasadach 

obowiązujących osoby prawne.   

Terminy płatności    

Osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości w 4 ratach:      

• do 15 marca - pierwsza rata,   

• 15 maja - druga rata,   

• 15 września - trzecia rata,  

• 15 listopada roku podatkowego - ostatnia rata.   
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Podatek od nieruchomości opłacany jest proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego 

na podstawie decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy w 

terminach ustalonych w decyzji.    

Osoby prawne płacą za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych 

tj. do 15 dnia miesiąca aż do momentu wygaśnięcia obowiązku.   

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 

płatności pierwszej raty.    

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Powstanie obowiązku podatkowego    

W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy ją uiszczać każdego miesiąca, 

w którym w posiadłości mieszkają mieszkańcy. Jeśli nikt nie zamieszkuje danej nieruchomości, wtedy 

opłata dotyczy każdego miesiąca, w której mimo to powstały odpady komunalne.   

Wyjątek od powyższych reguł stanowią domki letniskowe – w nich opłatę uiszcza się jednorazowo 

za cały rok.   

Wygaśnięcie obowiązku podatkowego    

W przypadku, gdy na właścicielu nieruchomości przestał ciążyć obowiązek uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. sprzedaż nieruchomości, zaprzestanie wytwarzania 

odpadów komunalnych (w przypadku nieruchomości niezamieszkanych), jest on zobowiązany 

do złożenia deklaracji zaznaczając pole "wygaśnięcie obowiązku".  

Termin składania dokumentów   

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie 

14 dni od daty powstania obowiązku tj. od kiedy na nieruchomości zamieszkał lokator lub od kiedy 

powstają na niej odpady (nieruchomość niezamieszkała).   

W przypadku zmiany danych (tj. narodziny dziecka, zgon członka rodziny, likwidacja działalności 

gospodarczej, sprzedaż mieszkania, itp.) będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową 

deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

Terminy płatności   

Podatek płaci się raz na miesiąc, raz na kwartał lub jednorazowo. Zarówno stawki, jak i terminy płatności 

są ustalane w gminach.  

Jeśli na twojej nieruchomości:  

• mieszkają mieszkańcy - płacisz za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości 

zamieszkuje mieszkaniec,  

• nie mieszkają mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - płacisz za każdy miesiąc, w którym 

na tej nieruchomości powstały odpady komunalne,  

• znajduje się domek letniskowy albo inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe – płacisz za rok, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.  
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Rada gminy może postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  

Podatek rolny 

Powstanie obowiązku podatkowego 

Podatnicy opłacający podatek rolny mają obowiązek składać właściwemu ze względu na położenie 

gruntów organowi podatkowemu informacje na temat tych gruntów.      

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

powstał tytuł prawny do gruntów lub nastąpiło objęcie gruntów w posiadanie. Jeżeli więc:    

• zakupiłeś,    

• objąłeś współwłasnością,   

• lub rozpocząłeś dzierżawę gruntu rolnego,    

 

jesteś zobowiązany do złożenia deklaracji (lub informacji) i opłaty podatku.     

Wygaśnięcie obowiązku podatkowego  

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności 

uzasadniające ten obowiązek.  Jeżeli straciłeś tytuł prawny:    

• własność,    

• posiadanie samoistne,   

• dzierżawa do gruntu   

 

nie podlegasz już obowiązkowi płacenia podatku. Ten obowiązek przypada na kolejnego właściciela.     

Terminy składania deklaracji   

Osoba fizyczna będąca właścicielem, posiadaczem samoistnym lub dzierżawcą, musi złożyć 

informację (IR-1) o gruncie.  Ma na to 14 dni od przyjęcia tytułu prawnego dla danej działki.    

Osoby prawne są zobowiązane złożyć deklarację (DR-1) na podatek rolny do 15 stycznia danego roku 

podatkowego. W deklaracji obliczana jest wysokość całkowita podatku oraz raty.  Jeżeli obowiązek 

podatkowy powstał po tym dniu - w ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności, które uzasadniają 

powstanie obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania.   

15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada   

W przypadku podatku rolnego, terminy płatności są takie same zarówno dla osób fizycznych, jak i dla 

osób prawnych. Podatek rolny należy wpłacać w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku 

podatkowego:  

• do 15 marca - pierwsza rata   

• 15 maja - druga rata   

• 15 września - trzecia rata    

• 15 listopada - czwarta rata.   

 

W przypadku, gdy kwota podatku rolnego nie przekracza 100 zł, jest on płatny jednorazowo w terminie 

płatności pierwszej raty.  
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Podatek leśny 

Powstanie obowiązku podatkowego 

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym:  

• powstał tytuł prawny do lasu,  

• nastąpiło objęcie lasu w posiadanie,  

• zwiększono liczbę właścicieli (każdy współwłaściciel ma obowiązek złożenia deklaracji 

i jej opłaty)   

 

Wygaśnięcie obowiązku podatkowego  

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności 

uzasadniające ten obowiązek, na przykład:   

• nastąpiła sprzedaż lub oddanie lasu w dzierżawę, posiadanie samoistne,   

• nastąpiła zmiana, która określa nowy obowiązek podatkowy,   

• las został objęty działalnością gospodarczą, która podlega pod inny rodzaj obowiązku.   

 

Jeżeli data sprzedaży gruntu leśnego to 10 maj, obowiązek podatkowy wygasa z dniem 31 maja.   

Terminy złożenia deklaracji   

Deklarację dotyczącą podatku leśnego należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, 

którym to podlega dany teren leśny. Dla osób fizycznych termin składania informacji to 14 dni od chwili 

nabycia terenów leśnych (2 tygodnie po powstaniu obowiązku podatkowego).  

Osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub jeśli 

fakt ten zaistniał później, również w ciągu 14 dni od momentu jego powstania.  

Terminy płatności  

15 marca 15 maja, 15 września, 15 listopada  

Osoby fizyczne płacą podatek w 4 ratach proporcjonalnych ratach tj.   

• do 15 marca - pierwsza rata,   

• 15 maja - druga rata   

• 15 września -  trzecia rata   

• 15 listopada – czwarta rata.   

 

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie 

płatności pierwszej raty.  

• do 15. dnia każdego miesiąca  

 

Osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub jeśli 

fakt ten zaistniał później, również w ciągu 14 dni od momentu jego powstania.  

Osoby prawne, w tym i jednostki organizacyjne oraz spółki, które nie posiadają osobowości prawnej, 

płacą za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego 

– do 15. dnia każdego miesiąca.  
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CIT, KRS I KAS  
 

Data 

końcowa 
Przydatny druk Wydarzenie 

1.10 
Zarządzenie 

inwentaryzacyjne 

Termin rozpoczęcia inwentaryzacji – od tej daty 

sporządzić należy zarządzenie inwentaryzacyjne 

  

Nie później niż w terminie 

wydania zarządzenia 

inwentaryzacji 

Umowa z biegłym rewidentem – jeżeli konieczne jest 

przeprowadzenie badania ksiąg 

31.12   Zakończenie roku rachunkowego 

Na dany dzień dokonuje się wycen składników w walutach obcych, oraz wycen innych składników 

majątku 

1.01   Rozpoczęcie nowego roku rachunkowego 

15.01 
Zarządzenie 

inwentaryzacyjne 
Końcowa data inwentaryzacji. 

25-26.03 
Zestawienie obrotów 

i sald księgi głównej 

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej - nie później niż 

do 85 dnia po dniu bilansowym 

31.01 CIT-6AR 
Deklaracja o wysokości podatku dochodowego 

od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

31.01 CIT-6R 

Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika 

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób 

prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez 

podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

31.01 CIT-9R 

Deklaracja o wysokości przychodów za wywóz ładunków 

i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, 

uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi 

handlowej od zagranicznych zleceniodawców 

31.01 CIT-10Z 

Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika 

zryczałtowanego podatku od dochodów (przychodów) 

przez podatników nie mających siedziby lub zarządu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

31.01 CIT-11R 

Deklaracja o wysokości podatku dochodowego 

z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych wydatkowanych na cele inne 

niż w oświadczeniu CIT-5 lub w deklaracji CIT-6AR 

31.03 
e-Sprawozdanie 

finansowe  

Sporządzenie sprawozdania finansowego jednostki 

w formie elektronicznej 

31.03 

zmiana 

na 

30.06 

CIT-8, CIT-8/A, CIT-8/B 

Końcowy termin na złożenie deklaracji na podatek CIT 

jednostki 

UWAGA: Deklarację CIT-8 za 2020 r. złożyć można 

do końca czerwca 2021 r. Pierwotny termin – 

31 marca, czyli wynikający z ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych termin 3 miesięcy 

po zakończeniu roku podatkowego - zostaje w 2021 r. 

wydłużony. 

31.03 IFT-2R Końcowy termin na przekazanie informacji 

30.06 

Uchwała w sprawie 

sprawozdania 

finansowego 

Termin końcowy dla zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego 

30.06 
Rozpatrzenie 

i zatwierdzenie 

Termin końcowy na uchwałę zwyczajnego walnego 

zgromadzenia w tej sprawie 
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sprawozdania zarządu 

z działalności spółki 

30.06 

Uchwała w sprawie 

podziału zysku albo 

pokryciu straty 

Termin końcowy na uchwałę zwyczajnego walnego 

zgromadzenia w tej sprawie 

30.06 

Uchwała w sprawie 

udzielenia absolutorium 

zarządowi 

Termin końcowy na uchwałę zwyczajnego walnego 

zgromadzenia w tej sprawie 

30.06 

Oświadczenie o braku 

obowiązku sporządzania 

i złożenia sprawozdania 

finansowego 

Kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych 

lub spółką partnerską, której przychody netto 

ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych 

za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej 

niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro 

i która nie stosuje zasad rachunkowości 

15.07 

Złożenie w KRS rocznego sprawozdania finansowego, opinii biegłego rewidenta, jeżeli 

podlegało ono badaniu, odpisu uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego 

o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu 

straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy 

o rachunkowości - także sprawozdania z działalności. 

15.07 

W przypadku podmiotów nie mających obowiązku złożenia dokumentów do KRS - 

złożenie do ogłoszenia: wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące 

część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian 

w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok 

obrotowy, wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały bądź postanowienia 

organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku 

lub pokryciu straty – w ogólnokrajowym dzienniku urzędowym "Monitor Sądowy 

i Gospodarczy", a w odniesieniu do spółdzielni - w "Monitorze Spółdzielczym". 

30.09 CIT/CFC 
Zeznanie o wysokości dochodu uzyskanego przez 

zagraniczną jednostkę kontrolowaną 

 

PIT 

 
Do kiedy 

data 
Wydarzenie Uwagi 

28.12.2021 
Termin zapłaty karty podatkowej 

za grudzień 2021 
  

31.12.2021 
Ostatni dzień wypłat/przychodów 

rozliczanych w deklaracji PIT-2021 

Przychody za miesiące zatrudnienia 

jako pracownik (zleceniobiorca) 

z 2021, wypłacane w 2022 r. ująć 

należy w deklaracjach za 2022 r. 

31.12.2021 

Ostatni dzień dla ponoszenia 

kosztów   rozliczanych w deklaracji PIT-

2021 

  

31.12.2021 

/ 1.01.2022 

Spis z natury koniec roku 2021 / początek 

roku 2022 
  

1.01.2022 

Data, od której można składać 

oświadczenie co do opłacania zaliczek 

kwartalnie lub w sposób uproszczony 

 

10.01.2022 

PIT-2, PIT-3 – dla obniżenia zaliczek 

w 2020 r. o 1/12 kwoty zmniejszającej 

(43,76 zł miesięcznie) 
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10.01.2022 

Ostateczny termin wypłaty wynagrodzeń 

z tytułu umowy o pracę i umów pokrewnych 

za grudzień - lista płac 

 

14.01.2022 
Ostateczny termin wyceny majątku objętego 

spisem z natury 

 

20.01.2022 Termin zapłaty zaliczek za grudzień 2020 
 

20.01.2022 

Wniosek o zastosowanie opodatkowania 

w 2020 r. w formie karty podatkowej 

lub u podatników który rozliczali się w tej 

formie w poprzednich latach – 

o zastosowanie innej formy opodatkowania 

 

20.01.2022  

 PIT-6 oświadczenie co do przewidywanych 

wielkości działów specjalnych produkcji 

rolnej na rok 2022 

 

20.01.2022 

Zaliczki za miesiąc grudzień w stosunku 

do wynagrodzeń z pracy z zagranicy 

lub emerytur i rent z zagranicy, z innych 

źródeł przychodów 

 

31.01.2022 

Oświadczenie o korzystaniu z kredytu 

podatkowego przy zapłacie zaliczek na rok 

2022 

 

31.01.2022 
PIT-11, PIT-8C, PIT4R, PIT-8AR, IFT-1R, 

PIT-R, PIT40A - Płatnik PIT 

 

31.01.2022 
 PIT-16A, PIT19A – termin złożenia 

deklaracji rocznych 

 

31.01.2022 

Zapłata podatku rocznego z tytułu ryczałtu 

od przychodów ewidencjonowanych, karty 

podatkowej, dochodu duchownych 

 

31.01.2022 

Termin na złożenie oświadczenia 

o planowanym rozliczeniu się za 2022 r. 

łącznie z małżonkiem lub jako osoba 

samotnie wychowująca dziecko – jeśli 

podatnik chce korzystać z preferencji przy 

zaliczkach pobieranych przez płatnika jego 

wynagrodzenia za cały rok 2022 

 

7.02.2022 
Termin zapłaty karty podatkowej za miesiąc 

styczeń 

 

 

15.02.2022 

Termin udostępnienia wstępnej rocznej 

deklaracji PIT-37, PIT-36 i PIT-38 i PIT-28 

w usłudze „Twój e-PIT” Ministerstwa 

Finansów 

 

21.02.2022 

Decyzja o wyborze podatku liniowego, 

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 

na 2022 r. lub o rezygnacji z tych form 

 

21.02.2022 

Wniosek o opodatkowanie całości 

przychodu z najmu, dzierżawy, podnajmu, 

poddzierżawy w 2022 r. – według skali 

podatkowej lub ryczałtem u jednego 

z małżonków 

 

28.02.2022 

Ostateczny termin na złożenie PIT-28 

za 2021 r.  i zapłatę podatku ryczałtowego 

od przychodów ewidencjonowanych 
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28.02.2022 

 PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-40A – termin 

przekazania na rzecz 

zatrudnionych/beneficjentów świadczeń 

 

1.04.2022 

Ostateczny termin przekazania zwrotu 

nadpłaconego podatku z deklaracji PIT-37 

i PIT-38, PIT-28, PIT-36 wysłanych 

elektronicznie w wersji zaakceptowanej 

w usłudze „Twój e-PIT” w dniu 15.02, 

tj. w pierwszym dniu po pojawieniu się 

przygotowanych deklaracji 

 

1.04.2022 

Ostateczny termin przekazania zwrotu 

nadpłaconego podatku z deklaracji PIT-

37, PIT-38, PIT-36, PIT-36L, PIT-39 i PIT-

28 wysłanych elektronicznie (e-deklaracje) 

w okresie 1.01-15.02.2022 

 

15.04.2022 

Ostateczny termin zwrotu nadpłaconego 

podatku z deklaracji PIT-28 złożonej 

w ostatnim dniu terminu, tj. 1.03.2022 r.  

 

02.05.2022 

Ostateczny termin zapłaty podatku 

dochodowego od osób fizycznych, 

wykazanego w deklaracjach PIT-36, PIT-

37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-40A; 

załączników 

 

02.05.2022 

Ostateczny termin złożenia rocznej 

deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L, 

PIT-37, PIT-38, PIT-39 

 

02.05.2022 
Ostateczny termin przekazania 

oświadczenia PIT/OP 

 

02.05.2022 

Ostateczny termin złożenia łącznie z 

deklaracją podatkową załączników: PIT/O, 

PIT/M, PIT/D, PIT/ZG, PIT/B, PIT-2K, PIT-

TP, PIT/BR, PIT/DS, PIT/Z, SSE-R, 

sprawozdanie o realizacji uznanej metody 

ustalania ceny transakcyjnej, certyfikat 

rezydencji podatkowej. 

 

02.05.2022 

Ostateczny termin przekazania 

sprawozdania finansowego do szefa KAS 

w formie elektronicznej – dotyczy 

podatników prowadzących działalność 

gospodarczą, sporządzających księgi 

rachunkowe 

 

01.06.2022 

Ostateczny termin zwrotu nadpłaconego 

podatku z deklaracji PIT-28 złożonej 

w formie papierowej w ostatnim dniu 

terminu, tj. 28.02.2022 r.  

 

15.06.2022 

Ostateczny termin zwrotu podatku 

z deklaracji PIT wysłanych elektronicznie 

w ostatnim dniu terminowego składania 

deklaracji PIT- dniu 02.05.2022 r. 

lub deklaracji PIT-37 i PIT-38, które 

do 02.05 nie były przez podatników w ogóle 

modyfikowane 

 

01.08.2022 
Ostateczny termin zwrotu podatku 

z deklaracji PIT przekazywanych inaczej niż 
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elektronicznie (m.in. osobiście w urzędzie 

skarbowym lub pocztą listem poleconym) 

w ostatnim dniu terminowego składania 

deklaracji PIT- dniu 02.05.2022 r. 

 

PIT po terminie - czynny żal 

Jeżeli deklaracja podatkowa PIT nie zostanie złożona w obowiązujących terminach, podatnik może 

złożyć wniosek o zaniechanie ukarania (niepodleganie odpowiedzialności karnej skarbowej). Wniosek 

ten, zwany potocznie czynnym żalem powinien zawierać informację o tym kto i jakiego czynu 

zabronionego się dopuścił. Pismo odnosi skutek wyłącznie w okresie kilku dni po upływie terminu 

rozliczeń - w tym bowiem okresie organy przyjmują, że nie są jeszcze w stanie ustalić, czy podatnik 

opóźnił się z wysyłką, czy też deklaracja znajduje się w drodze do urzędu (np. listem poleconym). 

Po upływie kilku dni uznaje się, że termin na złożenie czynnego żalu upłynął, a urząd skarbowy jest 

w posiadaniu informacji o popełnieniu przez podatnika czynu zabronionego.   

Obowiązki na gruncie VAT 
 

Rozliczenie VAT miesięczne (JPK_V7M) 

 

25 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni 

 

Rozliczenie VAT kwartalne (JPK_V7K) 

 

25 dzień miesiąca za I i II miesiąc kwartału - 

część ewidencyjną, 

 

25 dzień miesiąca następującego po kwartale, 

którego rozliczenie dotyczy - część ewidencyjna 

za III kwartał miesiąca i deklaracyjna za cały 

kwartał 

 

Wysyłka informacji podsumowującej VAT-UE 

 

25 dzień miesiąca za miesiąc w którym miała 

miejsce transakcja WNT, WDT lub 

wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług 

 

Rozliczenie VAT z procedury unijnej VAT OSS 

 

ostatni dzień miesiąca następującego 

po zakończonym kwartale 

 

Rozliczenie VAT z procedury importu VAT IOSS 

 

ostatni dzień miesiąca za miesiąc poprzedni 

 

Od stycznia 2020 r. zobowiązania podatkowe z tytułu VAT, PIT i CIT (w przypadku osób prawnych) 

wpłacane są na indywidualny mikrorachunek podatkowy, którego numer jest stały i nie ulega zmianie 

po zmianie właściwości urzędu skarbowego. 

ZUS 

Jako płatnik składek przesyłasz w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne 

raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RPA) oraz opłacasz składki za dany miesiąc: 

• do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, 

 

• do 15. dnia następnego miesiąca – płatnicy posiadający osobowość prawną, m.in.: spółki 

kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, jednostki 
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samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, Kościoły, ZUS, ZOZ, itp., 

 

• do 20. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy składek, a więc płatnicy opłacający 

wyłącznie składki na własne ubezpieczenia (np. wspólnicy spółek), przedsiębiorcy i inne podmioty 

nieposiadające osobowości prawnej, które zatrudniają innych ubezpieczonych, w tym spółki 

osobowe (tj. spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne). 

Jeżeli koniec tego terminu przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę lub niedzielę, 

to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy. 
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