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Wstęp
Po odbyciu zwyczajnego zgromadzenia wspólników za-
rząd ma obowiązek złożyć w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym m.in. wzmiankę o złożeniu uchwały, postanowienia 
o podziale zysku lub pokryciu straty oraz informację o zło-
żeniu sprawozdania z działalności zarządu. Członkowie 
zarządu muszą także pamiętać o wielu załącznikach, nie-
zbędnych do skutecznego zgłoszenia. Ale to tylko część 
obowiązków spoczywających na zarządzie w związku 
ze zmianami w spółce. O tym, jakie inne zmiany należy 
zgłaszać do KRS, przeczytają Państwo w kolejnej z broszur 
z serii „Biblioteczka spółki z o.o.”. Wyjaśniamy w niej, ja-
kie formularze należy przygotować w związku z zaistnia-
łymi zmianami, jakie są obowiązujące terminy i opłaty.

Krajowy Rejestr Sądowy to także długie kolejki po odpis 
z rejestru i konieczność uiszczenia opłaty 30 zł za każdym 
razem, gdy członkowie zarządu muszą wykazać prawid-
łową reprezentację swojej spółki przed kontrahentem czy 
organem. Od 2012 roku fi rmy mają możliwość załatwia-
nia wielu spraw związanych z KRS drogą elektroniczną. 
Muszą tylko mieć komputer z przeglądarką internetową, 
a także dostęp do sieci.

Dokument otrzymany z KRS w formie elektronicznej 
można wykorzystać zarówno w postaci elektronicznej, 
jak i wersji papierowej. Przy czym w tym drugim przy-
padku po wydrukowaniu dokumentu elektronicznego 
należy do niego dołączyć oświadczenie o zgodności wy-
druku z wersją elektroniczną. Otrzymany w ten sposób 
odpis można zweryfi kować na stronie internetowej KRS. 



 Rejestracja zmian w spółce w KRS

www.doradcaprezesa.wip.pl Biblioteczka spółki z o.o.

6

Informatyzacji komunikacji z KRS nie sposób uniknąć, 
zwłaszcza że taka forma wymiany informacji między KRS 
a spółką jest nie tylko wygodna, ale i tańsza. Dlatego też 
w niniejszej publikacji nasi eksperci bardzo szeroko oma-
wiają kwestie związane z tą formą komunikacji z KRS. 
W tym miejscu należy wspomnieć o możliwości rejestra-
cji spółki w trybie S24. W obrocie gospodarczym pojawia 
się coraz więcej form założonych w tym trybie. Ponadto 
planowane jest rozszerzenie możliwości zakładania spó-
łek tą drogą również na inne ich rodzaje. Może się rów-
nież zdarzyć, że kilka istniejących spółek z o.o. (lub jedna 
wraz z osobami fi zycznymi) zechcą założyć kolejną fi rmę 
– takie sytuacje nie należą do rzadkości. Dlatego warto 
rozważyć, czy nowej spółki nie założyć w trybie elektro-
nicznym. W podjęciu decyzji z pewnością pomogą pora-
dy zawarte w tej pozycji, a także w innej naszej publikacji 
z serii Biblioteczka spółki z o.o. – „Umowa spółki z o.o.”.
Jeśli w spółce pojawią się wątpliwości, czy i w jaki sposób 
zgłaszać zmiany drogą elektroniczną, informacje zawarte 
w publikacji pomogą je rozwiać. Porady naszych eksper-
tów na ten temat będą przydatnym narzędziem w każdej 
spółce zgłaszającej zmiany do KRS.

Z poważaniem
Joanna Banasiak-Lach

redaktor prowadzący
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Rozdział I
Rejestracja spółki z o.o. drogą 
tradycyjną

Utworzenie spółki z o.o. i  jej rejestracja w KRS jest 
skomplikowanym procesem. Wniosek do KRS wraz 
ze wszystkimi wymaganymi załącznikami to obszer-
ny pakiet dokumentów. Zanim będzie możliwe zare-
jestrowanie spółki z o.o., musi ona już istnieć. Aby 
założyć spółkę z o.o., należy kolejno dokonać nastę-
pujących czynności:

1) zawrzeć umowę spółki. Umowa spółki musi być za-
warta w formie aktu notarialnego, inaczej będzie 
nieważna. Z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje 
spółka z o.o. w organizacji. Reprezentuje ją zarząd 
lub pełnomocnik powołany uchwałą wspólników. 
Spółka w organizacji może we własnym imieniu na-
bywać prawa, zaciągać zobowiązania, a także wystę-
pować przed sądem;

2) powołać zarząd. Zarząd jest organem, który obo-
wiązkowo musi istnieć w spółce z o.o. Wspólnicy 
mogą go powołać w umowie spółki lub uchwałą 
wspólników. Uchwała o powołaniu członków za-
rządu musi być dołączona do dokumentów skła-
danych w Krajowym Rejestrze Sądowym;

3) wnieść (przez wspólników) wkłady na  pokrycie 
całego kapitału zakładowego. Wszyscy członkowie 
zarządu zobowiązani są do złożenia oświadczenia, 
że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały 
w całości wniesione przez wszystkich wspólników. 
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Oświadczenie należy dołączyć do wniosków o wpis 
spółki do KRS;

4) ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną, 
jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki;

5) wpisać spółkę z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego.

WAŻNE
Osoby działające w imieniu spółki z o.o. w organizacji, 
czyli w okresie między zawarciem umowy spółki a jej 
zarejestrowaniem w  KRS, odpowiadają osobiście za 
zobowiązania spółki (art. 13 § 1 ksh). Takimi osoba-
mi są członkowie zarządu. Zostaną oni zwolnieni z tej 
odpowiedzialności dopiero po  zarejestrowaniu spół-
ki i zatwierdzeniu ich czynności przez zgromadzenie 
wspólników (art. 161 § 3 ksh).

OSOBY UPRAWNIONE DO REJESTRACJI

Obowiązek zgłoszenia spółki z o.o. do sądu rejestrowe-
go w celu wpisania jej do rejestru spoczywa na zarzą-
dzie spółki. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują 
wszyscy członkowie zarządu. Zarząd jest zobowiązany 
zarejestrować spółkę w ciągu 6 miesięcy od dnia zawar-
cia umowy spółki. Jeżeli spółki nie zgłoszono do sądu re-
jestrowego w przepisanym terminie, umowa spółki ulega 
rozwiązaniu.

W przypadku jednoosobowej spółki w organizacji jedy-
ny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki. Nie 
dotyczy to jednak zgłoszenia spółki do sądu rejestrowe-
go. A zatem w przypadku jednoosobowej spółki w orga-
nizacji jedyny wspólnik będący jednocześnie jedynym 
członkiem zarządu ma prawo dokonać zgłoszenia faktu 
zawiązania spółki do sądu rejestrowego.




