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Za enie spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci  

 

Zagraniczni  inwestorzy,  którzy  chc  rozpocz  dzia alno  w  Polsce  z  regu y  zadaj  
nast puj ce pytania: 

 Jakie rodzaje spó ek mo na zarejestrowa  w Polsce? 

 Czy istniej  ograniczenia dotycz ce kapita u zagranicznego? 

 Czy s  wymagania dotycz ce liczby wspólników i cz onków organów spó ki? 

W tym dokumencie skoncentrujemy si  na wymaganiach zwi zanych z najbardziej 
rozpowszechnion  spó : spó  z ograniczon  odpowiedzialno ci  (Sp. z o.o.).  

1. Zarys ogólny 

Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci  (dalej okre lana jako „Spó ka”) jest 
najpopularniejsz  spó  handlow  w Polsce. Mo e by  utworzona przez jednego b  
wi cej  wspólników,  jednak  nie  mo e  by  zawi zana  wy cznie  przez  inn  
jednoosobow  spó  z ograniczon  odpowiedzialno ci . Wspólnicy nie odpowiadaj  
za zobowi zania spó ki; jednak musz  wnie  do spó ki kapita  zak adowy, wynosz cy 
co najmniej 5.000 z . Spó ka odpowiada za swoje zobowi zania w asnym maj tkiem. 
Jest równie  podatnikiem podatku od osób prawnych (CIT).  

Dla za enia spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci  konieczne s  nast puj ce 
czynno ci: 

 sporz dzenie umowy Spó ki w formie aktu notarialnego, 

 wp acenie ca ego kapita u zak adowego spó ki przed jej rejestracj , 

 powo anie organów spó ki, 

 rejestracja w rejestrze przedsi biorców.  

Z chwil  rejestracji w rejestrze przedsi biorców spó ka z ograniczon  
odpowiedzialno ci  nabywa osobowo  prawn . Jednak w okresie poprzedzaj cym 

enie wniosku o rejestracj , jak równie  w okresie jej rejestracji przez s d (jednak 
nie d ej ni  w ci gu 6 miesi cy od zawarcia umowy spó ki), Spó ka mo e dzia  
jako tzw. „spó ka w organizacji”, ze zdolno ci  do zawierania wa nych umów, cho  w 
praktyce jej dzia alno  mo e by  utrudniona. 
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2. Rejestracja 

(a) Pierwszym krokiem do zarejestrowania spó ki z ograniczon  
odpowiedzialno ci  jest sporz dzenie umowy spó ki (w przypadku spó ki 
jednoosobowej jest to akt za ycielski) w formie aktu notarialnego (przed 
notariuszem w Polsce), jak równie  o wiadczenia o obj ciu udzia ów. Zarówno 
umowa spó ki jak i o wiadczenie mog  by  podpisane bezpo rednio przez 
wspólników  b  przez  ich  pe nomocników  –  w  tym  wypadku  konieczne  jest  
pe nomocnictwo w formie aktu notarialnego. 

Umowa spó ki powinna zawiera : 

 nazw  i siedzib  Spó ki, 

 okre lenie przedmiotu dzia alno ci spó ki, na podstawie Polskiej Klasyfikacji 
Dzia alno ci (PKD), zasadniczo podobnej do mi dzynarodowej klasyfikacji 
NACE, 

 czas  trwania  Spó ki  -  wtedy  gdy  Spó ka  zosta a  ustanowiona  na  czas  
okre lony (zasad  jest powo anie na czas nieoznaczony), 

 wysoko  kapita u zak adowego, 

 postanowienie stwierdzaj ce czy wspólnik mo e posiada  wi cej ni  jeden 
udzia , 

 liczb  i warto  nominaln  udzia ów obj tych przez ka dego wspólnika. 

Praktyk  jest,  e  akt  notarialny  zawiera,  oprócz  umowy  spó ki,  równie  
uchwa  w  sprawie  powo ania  pierwszego  Zarz du  Spó ki  oraz  cz onków  
pierwszej Rady Nadzorczej, je li zosta a ustanowiona w umowie. 

Akt notarialny sporz dzany jest w j zyku polskim i z tego wzgl du, je li osoby 
podpisuj ce dokument nie znaj  j zyka polskiego, notariusz wymaga 
obecno ci t umacza przysi ego, aby mie  pewno , e strony rozumiej  tre  
dokumentu, który podpisuj  (t umacz przysi y jest to osoba posiadaj ca 
specjalne za wiadczenie potwierdzaj ce, e jest on/ona wpisana na list  
umaczy prowadzon  przez Ministra Sprawiedliwo ci). Natomiast je eli jednym 

ze wspólników jest osoba prawna, wymagany jest odpis z w ciwego rejestru 
przedsi biorców, z którego wynika umocowanie osoby podpisuj cej akt do 
reprezentowania wspólnika.  

Zalecamy  równie  aby  przy  okazji  wizyty  u  notariusza  nowo  wybrani  
cz onkowie Zarz du z yli wzór podpisu po wiadczony przez notariusza - jest 
on wymagany w dalszym toku procedury rejestracyjnej Spó ki. 
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(b) Nast pnym  krokiem  jest  wniesienie  wk adów  na  kapita  zak adowy  Spó ki,  w  
nast pstwie czego wszyscy cz onkowie Zarz du podpisuj  pisemne 

wiadczenie, w którym potwierdzaj , e wk ady na pokrycie kapita u 
zak adowego spó ki zosta y w ca ci wniesione. 

(c) Na koniec sporz dzany jest wniosek o zarejestrowanie Spó ki przez w ciwy 
d w rejestrze przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego. Wniosek jest 

przygotowywany na specjalnych formularzach, do których wymagane s  
okre lone za czniki, obejmuj ce: 

- umow  spó ki w dwóch egzemplarzach, 

- o wiadczenie podpisane przez wszystkich cz onków Zarz du 
potwierdzaj ce, e wk ady na pokrycie kapita u zak adowego zosta y w 
ca ci wniesione, 

- list  wspólników podpisan  przez wszystkich cz onków Zarz du, 

- po wiadczone notarialnie wzory podpisów cz onków Zarz du, 

- imiona, nazwiska oraz adresy cz onków Zarz du, 

-  dokument  potwierdzaj cy  prawa  do  lokalu  lub  nieruchomo ci,  w  których  
znajduje si  siedziba Spó ki. 

(d) Wraz  z  wnioskiem  o  wpis  Spó ki  do  rejestru  przedsi biorców  Krajowego  
Rejestru  S dowego  nale y  z :  (i)  wniosek  o  nadanie  numeru  REGON  
przez G ówny Urz d Statystyczny; (ii) zg oszenie Spó ki jako p atnika do 
Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych; oraz (iii) zg oszenie identyfikacyjne NIP 
wraz ze wskazaniem w ciwego naczelnika urz du skarbowego pod rygorem 
zwrotu wniosku rejestracyjnego. Nast pnie s d rejestrowy przesy a wniosek i 
zg oszenie odpowiednio do w ciwego urz du statystycznego i naczelnika 
urz du  skarbowego.  Po  otrzymaniu  numeru  NIP  Spó ki,  S d  przesy a  
zg oszenie p atnika do Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych. 

3. Umowa spó ki 

Umowa  spó ki  mo e  by  ograniczona  jedynie  do  kilku  klauzul  dotycz cych  kwestii  
wskazanych  w  punkcie  2  (a)  niniejszego  dokumentu,  jednak e  mo e  równie  
regulowa  wiele innych kwestii. Zalecamy, aby zasady zarz du Spó  by y okre lone 
szczegó owo i przewidywa y dok adnie sprecyzowany rozdzia  uprawnie  Zarz du, 
Zgromadzenia  Wspólników  oraz  Rady  Nadzorczej  (je eli  jest  ustanowiona).  Co  do  
zasady, dla okre lonych decyzji Zarz du konieczna jest zgoda Zgromadzenia 
Wspólników. Zakres decyzji, które wymagaj  zgody Zgromadzenia Wspólników 
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powinien  by  wskazany  w  umowie  spó ki.  Dodatkowo  zalecamy  uwzgl dnienie  w  
umowie pewnych rozwi za , które mog  wspomóc funkcjonowanie Spó ki, jak 
równie  zredukowa  koszty. 

(a) Nazwa Spó ki, siedziba oraz przedmiot dzia alno ci 

Umowa  spó ki  powinna  zawiera  nazw  Spó ki,  jej  siedzib  oraz  przedmiot  
dzia alno ci. Zwracamy uwag , e przedmiot dzia alno ci Spó ki powinien by  
okre lony zgodnie z Polsk  Klasyfikacj  Dzia alno ci (PKD), zasadniczo podobn  do 
mi dzynarodowej klasyfikacji NACE. 

Zwracamy  uwag ,  e  wspólnicy  maj  swobod  wyboru  nazwy  Spó ki,  jednak  
nazwa ta musi dostatecznie odró nia  si  od nazw innych podmiotów dzia aj cych 
na tym samym rynku co Spó ka. Nazwa Spó ki powinna zawiera  sformu owanie 
"Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci " b  skrót “Sp. z o.o.” lub  
„Spó ka z o.o.”.  

(b) Kapita  zak adowy, warto  udzia u 

Minimalny  kapita  zak adowy  wynosi  5.000  z otych  (wg  kursu  z  24  sierpnia   
2011  r.:  oko o  1.200  euro)  i  mo e  zosta  pokryty  wk adami  pieni nymi  b  
niepieni nymi.  

Minimalna  warto  jednego  udzia u  wynosi  50  z otych.  Kapita  zak adowy  jest  
podzielony na udzia y o równej b  nierównej warto ci. Umowa spó ki powinna 
okre la , czy wspólnicy mog  posiada  jeden czy wi cej udzia ów. W przypadku 
gdy wspólnicy mog  posiada  wi cej ni  jeden udzia , powinny by  one równe oraz 
niepodzielne. 

(c) Podwy szenie kapita u zak adowego 

Umowa spó ki mo e zawiera  postanowienie, e podwy szenie kapita u 
zak adowego w okre lonym czasie i o warto  nie przekraczaj  okre lonej kwoty 
nie b dzie wymaga  uchwa y Zgromadzenia Wspólników. Takie rozwi zanie 
pozwoli na podwy szenie kapita u zak adowego bez konieczno ci odbywania 
Zgromadzenia Wspólników oraz zmiany umowy spó ki, co oznacza unikni cie 
kosztów notarialnych z tym zwi zanych. 

(d) Dop aty 

Dodatkowo umowa spó ki mo e wprowadza  mo liwo  zobligowania wspólników 
– w drodze uchwa y Zgromadzenia Wspólników – do wniesienia tzw. dop at, do 
kwoty okre lonej w umowie. Dop aty nie staj  si  cz ci  kapita u zak adowego i 
mog  zosta  zwrócone w drodze odpowiedniej uchwa y Zgromadzenia Wspólników 
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pod  warunkiem,  e  s  spe nione  okre lone  wymagania  dotycz ce  sytuacji  
finansowej Spó ki.    

(e) Dywidenda 

Dywidenda,  co  do  zasady,  mo e  by  wyp acana  wspólnikom  raz  w  roku,  po  
uprzednim zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego. Jednak e umowa 
spó ki mo e zawiera  mo liwo  wyp acenia zaliczki na poczet dywidendy po 
spe nieniu okre lonych warunków okre lonych przez przepisy. Taka wyp ata 
zaliczki  na  poczet  dywidendy,  je eli  jest  przewidziana  w  umowie,  nast puje  na  
podstawie uchwa y Zarz du. 

(f) Zarz d Spó ki  

Mo e  sk ada  si  z  jednego  lub  kilku  cz onków  powo anych  na  rok  lub  kilka  lat,  
 na  czas  nieokre lony.  Umowa  spó ki  mo e  przewidywa  ró ne  sposoby  

reprezentacji Spó ki. Na przyk ad, w przypadku kilkuosobowego Zarz du, Spó ka 
mo e by  reprezentowana przez: 

- jednego cz onka Zarz du dzia aj cego samodzielnie; 

- Prezesa Zarz du dzia aj cego samodzielnie (z ograniczeniem „zwyk ych” 
cz onków Zarz du do reprezentowania spó ki jedynie wtedy gdy dzia aj  

cznie); 

- dwóch lub wi cej cz onków Zarz du dzia aj cych cznie; 

- jednego cz onka Zarz du dzia aj cego cznie z innym cz onkiem Zarz du lub 
z prokurentem. 

Umowa spó ki mo e równie  zawiera  sformalizowane zasady dotycz ce 
zwo ywania Zarz du oraz podejmowania uchwa . 

(g) Prokura 

Zarz d mo e ustanowi  tzw. prokurenta, który mo e samodzielnie reprezentowa  
Spó , z wyj tkiem zbycia oraz obci enia nieruchomo ci, jak równie  zbycia 
przedsi biorstwa lub dokonania czynno ci prawnej, na podstawie której nast puje 
oddanie go do czasowego korzystania.  Prokura powinna by  wpisana w rejestrze 
przedsi biorców. 

(h) Rada Nadzorcza 

Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci  mo e posiada  Rad  Nadzorcz  (lub 
komisj  rewizyjn ), której umowa spó ki mo e przyznawa  okre lone uprawnienia 
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kontrolne. Rada Nadzorcza mo e by  równie  przydatna w przypadku zawierania 
umów pomi dzy cz onkami Zarz du oraz Spó : w takich sytuacjach, gdy nie ma 
Rady Nadzorczej, Spó ka mo e by  reprezentowana jedynie przez pe nomocnika 
powo anego  przez  Zgromadzenie  Wspólników.  W  spó kach,  w  których  kapita  
zak adowy  przewy sza  kwot  500.000  z  i  wspólników  jest  wi cej  ni  25  
ustanowienie Rady Nadzorczej jest obowi zkowe.  

(i) Zgromadzenie Wspólników 

Zgodnie z kodeksem spó ek handlowych, nast puj ce sprawy, mi dzy innymi, 
wymagaj  uchwa y Zgromadzenia Wspólników: 

(1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki, 
sprawozdania finansowego za poprzedni rok oraz udzielenie absolutorium 
cz onkom  Zarz du  (i  Rady  Nadzorczej  –  je eli  jest  ustanowiona)  z  
wykonania ich obowi zków; 

(2) podzia  zysków oraz pokrycie strat; 

(3) postanowienia dotycz ce roszcze  o naprawienie szkody wyrz dzonej przy 
zawi zaniu Spó ki lub sprawowaniu zarz du albo nadzoru; 

(4) zbycie lub wydzier awienie przedsi biorstwa lub zorganizowanej jego 
cz ci, jak równie  ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 

(5) zwrot dop at (je eli s  dopuszczone przez umow  spó ki); 

(6) zawarcie umowy kredytu, po yczki, por czenia lub innej podobnej umowy, 
na rzecz cz onków Zarz du, prokurentów albo likwidatorów; 

(7) nabycie oraz zbycie nieruchomo ci, u ytkowania wieczystego lub udzia u w 
nieruchomo ci – jednak e umowa spó ki mo e stanowi , i  do tych 
czynno ci nie jest konieczna zgoda Zgromadzenia Wspólników; 

(8) zawarcie umowy o nabycie nieruchomo ci, udzia u w nieruchomo ci lub 
rodków trwa ych za cen  przewy szaj  ¼ kapita u zak adowego Spó ki, 

jednak e  nie  ni sz  ni  50.000  z ,  przed  up ywem  dwóch  lat  od  
zarejestrowania Spó ki – chyba e taka umowa zosta a przewidziana w 
umowie spó ki; 

(9) inne  sprawy,  które  w  umowie  spó ki  zosta y  zarezerwowane  do  
kompetencji Zgromadzenia Wspólników. 
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Z  wy czeniem  spraw,  dla  których  zgoda  Zgromadzenia  Wspólników  jest  
wymagana przez umow  Spó ki, a nie przez przepisy prawa, umowa zawarta bez 
wymaganej zgody Zgromadzenia Wspólników b dzie niewa na.  

Kodeks  spó ek  handlowych  stanowi  równie ,  e  zawarcie  umowy  o  warto ci  2-
krotnie przewy szaj cej kapita  zak adowy Spó ki wymaga zgody Zgromadzenia 
Wspólników. Jednak e w tym przypadku umowa zawarta bez wymaganej zgody 
Zgromadzenia b dzie wa na, natomiast cz onkowie Zarz du b  odpowiedzialni 
w stosunku do Spó ki za spowodowan  tym szkod . W umowie spó ki to 
ograniczenie mo e zosta  wy czone.   

Zgodnie z  kodeksem spó ek handlowych, zaproszenie do udzia u w Zgromadzeniu 
Wspólników powinno by  wys ane przynajmniej dwa tygodnie przed dat  
Zgromadzenia listem poleconym, poczt  kuriersk  lub – przy wcze niejszej 
zgodzie okre lonego wspólnika – poczt  elektroniczn . 

Na podstawie kodeksu spó ek handlowych, Zgromadzenia Wspólników odbywaj  
si  w siedzibie Spó ki;  inne miejsca (na terenie Polski)  powinny by  wskazane w 
umowie spó ki lub przez Zgromadzenie Wspólników (oczywi cie, Zgromadzenie 
mo e  zawsze  odby  si  z  udzia em  pe nomocników  wspólników  dzia aj cych  na  
podstawie stosownego pe nomocnictwa). 

(j) Sprzeda  udzia ów, podwy szenie kapita u zak adowego, prawo pierwokupu. 

Zgodnie z kodeksem spó ek handlowych w przypadku podwy szenia kapita u 
zak adowego wspólnikom przys uguje  prawo pierwsze stwa, które jednak e mo e 
by  wy czone  przez  umow  spó ki  lub  uchwa  wspólników.  Natomiast  w  
przypadku sprzeda y udzia ów w umowie spó ki mo e by  ustanowione prawo 
pierwokupu.  

(k) inne kwestie 

Umowa spó ki mo e zawiera  równie  inne postanowienia istotne dla wspólników, 
dotycz ce na przyk ad: 

- zasad umorzenia udzia ów,  

- interesów konkurencyjnych pomi dzy wspólnikami, 

- rozwi zywania sporów, w tym klauzul arbitra owych, 

- zasad podzia u maj tku przy likwidacji Spó ki, 

- przywilejów w zakresie dywidend, liczby g osów przypadaj cych na jeden 
udzia  lub podzia u maj tku przy likwidacji Spó ki, 
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- zasad okre laj cych regu y dziedziczenia udzia ów.  

* * * 

Je eli planuj  Pa stwo zarejestrowanie Spó ki lub potrzebuj  porady zwi zanej z innymi 
sprawami dotycz cymi przedsi biorstwa, albo pomocy zwi zanej z bie  obs ug  
Spó ki, prosimy o kontakt z autorami tego artyku u: 

Adam Morawski, radca prawny, Managing Partner 

Tel: (+48) 22 250 11 22 

E-mail: adam@morawski.eu 

 

Anna Borkowska, radca prawny, Senior Associate 

Tel: (+48) 22 250 11 22 

E-mail: a.borkowska@morawski.eu 

 

Je eli potrzebuj  Pa stwo pomocy organizacyjnej zwi zanej z bie  dzia alno ci , jak 
na przyk ad organizacja Zgromadze  Wspólników, sporz dzanie projektów sprawozda  
Zarz du itd. prosimy o kontakt: 

Marta Starzec, Junior Associate 

Tel: (+48) 22 250 11 22 

E-mail: m.starzec@morawski.eu 

 

Pragniemy  podkre li ,  i  informacje  zawarte  w  niniejszym  dokumencie  s  prawdziwe  i  
aktualne w chwili skierowania do publikacji, jednak nie stanowi  one porady prawnej. 
Szczegó owej porady mog  udzieli  nasi prawnicy wy cznie w odpowiedzi na konkretne 
zapytanie oraz w odniesieniu do okre lonego stanu faktycznego.  

 


