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Odnośnik nr 1

Tytuł I. Przepisy ogólne

Dział I. Przepisy wspólne

Art. 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] § 1. Ustawa reguluje tworze-
nie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i prze-
kształcanie spółek handlowych.

§ 2. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka
komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością i spółka akcyjna.

Art. 2. [Odesłanie do Kodeksu cywilnego] W sprawach określonych
w art. 1 § 1 nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego. Jeżeli wymaga tego właściwość (natura) stosunku prawnego
spółki handlowej, przepisy Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

Art. 3. [Umowa spółki handlowej] Przez umowę spółki handlowej wspól-
nicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego
celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak
stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób.

Art. 4. [Słowniczek] § 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) spółka osobowa – spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandy-

tową i spółkę komandytowo-akcyjną;
2) spółka kapitałowa – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

i spółkę akcyjną;
3) spółka jednoosobowa – spółkę kapitałową, której wszystkie udziały

albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza;
4) spółka dominująca – spółkę handlową w przypadku, gdy:

a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na
zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także
jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki
kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z in-
nymi osobami, lub

b) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości
członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo
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1 KSH Art. 4 Tytuł I. Przepisy ogólne

spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień
z innymi osobami, lub

c) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości
członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki za-
leżnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie
porozumień z innymi osobami, lub

d) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków za-
rządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni
(spółdzielni zależnej), lub

e) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów
w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spół-
dzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi oso-
bami, lub

f) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej za-
leżnej albo spółdzielni zależnej, w szczególności na podstawie
umów określonych w art. 7;

5) spółka powiązana – spółkę kapitałową, w której inna spółka han-
dlowa albo spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co
najmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym
zgromadzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik, albo na podsta-
wie porozumień z innymi osobami lub która posiada bezpośrednio
co najmniej 20% udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej;

6) spółka publiczna – spółkę w rozumieniu przepisów o ofercie pu-
blicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

7) instytucja finansowa – bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo fun-
duszy inwestycyjnych, alternatywną spółkę inwestycyjną zarządzaną
przez zarządzającego ASI w rozumieniu przepisów o funduszach in-
westycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyj-
nymi, prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia oraz ta-
kiego zarządzającego, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, towa-
rzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub dom maklerski, mające
siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie należącym do
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

8) rejestr – rejestr przedsiębiorców;
9) głosy – głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się” oddane podczas

głosowania w sposób zgodny z ustawą, umową albo statutem spółki;
10) bezwzględna większość głosów – więcej niż połowę głosów odda-

nych;
11) sprawozdanie finansowe – sprawozdania finansowe w rozumieniu

przepisów o rachunkowości;
12) wzorzec umowy – wzorzec umowy spółki udostępniony w systemie

teleinformatycznym;
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Dział I. Przepisy wspólne Art. 5 KSH 1

13)3 (uchylony)
14) postanowienia zmienne umowy – postanowienia umowy spółki za-

wartej przy wykorzystaniu wzorca umowy, które zgodnie z wzorcem
mogą być modyfikowane przez wybór odpowiednich wariantów po-
szczególnych postanowień albo przez wprowadzenie odpowiednich
danych w określone pola wzorca, umożliwiające ich wprowadzenie;

15) spółka, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca
umowy – spółkę, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu
wzorca umowy, z wyłączeniem spółki utworzonej przy wykorzystaniu
wzorca, której umowa została zmieniona w inny sposób niż przy
wykorzystaniu wzorca.

§ 2. Ilekroć w ustawie mowa jest o „umowie spółki”, należy przez to
rozumieć także akt założycielski sporządzony przez jedynego wspólnika
albo akcjonariusza spółki kapitałowej.

§ 3. W przypadku gdy dwie spółki handlowe dysponują wzajemnie więk-
szością głosów obliczoną zgodnie z § 1 pkt 4 lit. a, za spółkę dominującą
uważa się spółkę handlową, która posiada większy procent głosów na zgro-
madzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu drugiej spółki (spółki
zależnej). W przypadku gdy każda ze spółek handlowych posiada równy
procent głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu
drugiej spółki, za spółkę dominującą uważa się tę spółkę, która wywiera
wpływ na spółkę zależną także na podstawie powiązania przewidzianego
w § 1 pkt 4 lit. b–f.

§ 4. W przypadku gdy stosując kryteria przewidziane w § 3, nie można
ustalić stosunku dominacji i zależności między dwiema spółkami handlo-
wymi, za spółkę dominującą uważa się tę spółkę handlową, która może
wywierać wpływ na inną spółkę na podstawie większej liczby powiązań,
o których mowa w § 1 pkt 4 lit. b–f.

§ 5. W przypadku niemożności ustalenia na podstawie § 3 i 4, która ze
spółek jest spółką dominującą, obie spółki są spółkami wzajemnie domi-
nującymi i zależnymi.

Art. 5. [Ogłoszenia; dane do rejestru] § 1. Dokumenty i informa-
cje o spółce kapitałowej oraz spółce komandytowo-akcyjnej wymagają
ogłoszenia lub złożenia dokumentu lub informacji do sądu rejestrowego,
z uwzględnieniem przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 2. Ogłoszeniu podlegają również informacje o osiągnięciu lub utra-
cie przez spółkę handlową pozycji dominującej w spółce akcyjnej. Statut

3 Art. 4 § 1 pkt 13 uchylony ustawą z dnia 5.07.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1544), która
wchodzi w życie 11.09.2018 r.
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1 KSH Art. 6 Tytuł I. Przepisy ogólne

może przewidywać, że zamiast ogłoszenia wystarczy zawiadomić wszyst-
kich akcjonariuszy listami poleconymi.

§ 3. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publi-
kowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi
inaczej. Umowa spółki albo statut może nałożyć obowiązek ogłoszenia
również w inny sposób.

§ 4. Złożenie przez spółkę wniosku o ogłoszenie w Monitorze Sądo-
wym i Gospodarczym o zdarzeniu podlegającym obowiązkowi publikacji
zgodnie z § 2 powinno być dokonane w terminie dwóch tygodni od zajścia
zdarzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 6. [Spółka dominująca i zależna] § 1. Spółka dominująca ma obo-
wiązek zawiadomić spółkę kapitałową zależną o powstaniu stosunku domi-
nacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku, pod ry-
gorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji albo udziałów spółki
dominującej reprezentujących więcej niż 33% kapitału zakładowego spółki
zależnej.

§ 2. Nabycie lub wykonywanie praw z akcji albo udziałów przez spółkę
albo spółdzielnię zależną uważa się za nabycie albo wykonywanie praw
przez spółkę dominującą.

§ 3. Uchwała zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia,
powzięta z naruszeniem § 1, jest nieważna, chyba że spełnia wymogi
kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia głosów nieważnych.

§ 4. Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej
spółki kapitałowej może żądać, aby spółka handlowa, która jest wspólni-
kiem albo akcjonariuszem w tej spółce, udzieliła informacji, czy pozostaje
ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlo-
wej albo spółdzielni będącej wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej samej
spółce kapitałowej. Uprawniony może żądać również ujawnienia liczby
akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie spółka handlowa
posiada w spółce kapitałowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, w tym
także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi
osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być zło-
żone na piśmie.

§ 5. Odpowiedzi na pytania określone w § 4 należy udzielić uprawnio-
nemu oraz właściwej spółce kapitałowej w terminie dziesięciu dni od dnia
otrzymania żądania. Jeżeli żądanie udzielenia odpowiedzi doszło do adre-
sata później niż na dwa tygodnie przed dniem, na który zwołano zgroma-
dzenie wspólników albo walne zgromadzenie, bieg terminu do jej udziele-
nia rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym zakończyło się
zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie. Od dnia rozpoczę-
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Dział I. Przepisy wspólne Art. 7–71 KSH 1

cia biegu terminu udzielenia odpowiedzi do dnia jej udzielenia zobowią-
zana spółka handlowa nie może wykonywać praw z akcji albo udziałów
w spółce kapitałowej, o której mowa w § 4 zdanie pierwsze.

§ 6. Przepisy § 1, 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio w razie ustania
stosunku zależności. Obowiązki określone w tych przepisach spoczywają
na spółce, która przestała być spółką dominującą.

§ 7. Przepisy § 1–6 nie naruszają przepisów odrębnych ustaw dotyczą-
cych obowiązku zawiadomienia o nabyciu akcji, udziałów lub o uzyskaniu
pozycji dominującej w spółce handlowej albo spółdzielni. W razie zbiegu
przepisów, które nie mogą być stosowane łącznie, stosuje się przepisy tej
ustawy, która przewiduje surowsze obowiązki lub sankcje.

Art. 7. [Umowa o zarządzanie spółką zależną] § 1. W przypadku za-
warcia między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej
zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę,
złożeniu do akt rejestrowych spółki zależnej podlega wyciąg z umowy za-
wierający postanowienia, które określają zakres odpowiedzialności spółki
dominującej za szkodę wyrządzoną spółce zależnej z tytułu niewykona-
nia lub nienależytego wykonania umowy oraz zakres odpowiedzialności
spółki dominującej za zobowiązania spółki zależnej wobec jej wierzycieli.

§ 2. Ujawnieniu podlega także okoliczność, że umowa nie reguluje lub
wyłącza odpowiedzialność spółki dominującej, o której mowa w § 1.

§ 3. Zgłoszenia do sądu rejestrowego okoliczności wymagających ujaw-
nienia zgodnie z § 1 i § 2 dokonuje zarząd spółki dominującej lub spółki
zależnej albo wspólnik prowadzący sprawy spółki dominującej lub spółki
zależnej. Niezgłoszenie okoliczności wymagających ujawnienia w terminie
trzech tygodni od dnia zawarcia umowy powoduje nieważność postanowień
ograniczających lub wyłączających odpowiedzialność spółki dominującej
wobec spółki zależnej lub jej wierzycieli.

Art. 71.4 [Wykorzystanie wzorców udostępnionych w systemie telein-
formatycznym] § 1. Jeżeli przepis ustawy tak stanowi, zawarcie umowy
spółki lub wykonanie innej czynności dotyczącej spółki może nastąpić
także przy wykorzystaniu wzorca umowy lub innych wzorców udostęp-
nionych w systemie teleinformatycznym.

§ 2. Czynności, o których mowa w § 1, są wykonywane w systemie
teleinformatycznym za pośrednictwem konta, o którym mowa w art. 126
§ 6 Kodeksu postępowania cywilnego, służącego do wnoszenia pism pro-
cesowych w postępowaniu rejestrowym.

4 Art. 71 dodany ustawą z dnia 26.01.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398), która wchodzi
w życie 15.03.2018 r.
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1 KSH Art. 8–101 Tytuł I. Przepisy ogólne

Dział II. Spółki osobowe

Art. 8. [Zdolność; firma] § 1. Spółka osobowa może we własnym imieniu
nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe,
zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

§ 2. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.

Art. 9. [Zmiana umowy spółki] Zmiana postanowień umowy spółki wy-
maga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej.

Art. 10. [Przeniesienie praw i obowiązków wspólnika] § 1. Ogół praw
i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną
osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi.

§ 2. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być
przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich
pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

§ 3. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na
inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczest-
nictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpo-
wiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do
spółki.

§ 4.5 Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki, której
umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może nastąpić
przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycz-
nym. Oświadczenia zbywcy i nabywcy wymagają w takiej sytuacji opatrze-
nia kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

§ 5. Oświadczenia woli złożone w sposób, o którym mowa w § 4, są
równoważne z oświadczeniami woli złożonymi w formie pisemnej.

Art. 101. [Sprawozdania finansowe] Jeżeli spółka osobowa nie jest obo-
wiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255
oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089) przepisy kodeksu, które przewi-
dują konieczność sporządzania sprawozdania finansowego, wykonuje się
w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów
i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez spółkę dla ce-
lów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na
sporządzanie tego sprawozdania.

5 Art. 10 § 4 zmieniony ustawą z dnia 5.07.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1544), która
wchodzi w życie 11.09.2018 r.
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Dział III. Spółki kapitałowe Art. 11–15 KSH 1

Dział III. Spółki kapitałowe

Art. 11. [Spółka w organizacji] § 1. Spółki kapitałowe w organizacji,
o których mowa w art. 161 i art. 323, mogą we własnym imieniu nabywać
prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać
zobowiązania, pozywać i być pozywane.

§ 2. Do spółki kapitałowej w organizacji w sprawach nieuregulowanych
w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące danego typu spółki
po jej wpisie do rejestru.

§ 3. Firma spółki kapitałowej w organizacji powinna zawierać dodat-
kowe oznaczenie „w organizacji”.

Art. 12. [Skutki wpisu do rejestru] Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do
rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką ak-
cyjną i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem
praw i obowiązków spółki w organizacji.

Art. 13. [Odpowiedzialność za zobowiązania] § 1. Za zobowiązania
spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby,
które działały w jej imieniu.

§ 2. Wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpo-
wiada solidarnie z podmiotami, o których mowa w § 1, za jej zobowiązania
do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub ak-
cji.

Art. 14. [Wkład] § 1. Przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie
może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług.

§ 2. W przypadku gdy wspólnik albo akcjonariusz wniósł wkład nie-
pieniężny mający wady, jest on zobowiązany do wyrównania spółce kapi-
tałowej różnicy między wartością przyjętą w umowie albo statucie spółki
a zbywczą wartością wkładu. Umowa albo statut spółki może przewidy-
wać, że spółce przysługują wówczas także inne uprawnienia.

§ 3. (uchylony)

§ 4. Wspólnik i akcjonariusz nie może potrącać swoich wierzytelności
wobec spółki kapitałowej z wierzytelnością spółki względem wspólnika
z tytułu należnej wpłaty na poczet udziałów albo akcji. Nie wyłącza to
potrącenia umownego.

Art. 15. [Umowa z członkiem władz] § 1. Zawarcie przez spółkę kapi-
tałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy
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1 KSH Art. 16–18 Tytuł I. Przepisy ogólne

z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem,
likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, wymaga zgody
zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, chyba że ustawa
stanowi inaczej.

§ 2. Zawarcie przez spółkę zależną umowy wymienionej w § 1 z człon-
kiem zarządu, prokurentem lub likwidatorem spółki dominującej wymaga
zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółki do-
minującej. Do wyrażenia zgody i skutków braku zgody stosuje się przepisy
art. 17 § 1 i 2.

Art. 16. [Nieważność rozporządzenia udziałem] Rozporządzenie udzia-
łem albo akcją dokonane przed wpisem spółki kapitałowej do rejestru albo
przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego jest nieważne.

Art. 17. [Kontrola czynności prawnych] § 1. Jeżeli do dokonania czyn-
ności prawnej przez spółkę ustawa wymaga uchwały wspólników albo
walnego zgromadzenia bądź rady nadzorczej, czynność prawna dokonana
bez wymaganej uchwały jest nieważna.

§ 2. Zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez
spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch
miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wy-
rażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania
czynności prawnej.

§ 3. Czynność prawna dokonana bez zgody właściwego organu spółki,
wymaganej wyłącznie przez umowę spółki albo statut, jest ważna, jed-
nakże nie wyklucza to odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki
z tytułu naruszenia umowy spółki albo statutu.

Art. 18. [Warunki pełnienia funkcji] § 1. Członkiem zarządu, rady
nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być tylko osoba
fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2.6 Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewi-
zyjnej, likwidatorem albo prokurentem osoba, która została skazana pra-
womocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów
XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590
i art. 591 ustawy.

§ 3.7 Zakaz, o którym mowa w § 2, ustaje z upływem piątego roku
od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej
nastąpiło zatarcie skazania.

6 Art. 18 § 2 w brzmieniu ustawy z dnia 26.01.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398), która
wchodzi w życie 1.10.2018 r.

7 Art. 18 § 3 w brzmieniu ustawy z dnia 26.01.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398), która
wchodzi w życie 1.10.2018 r.
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Dział III. Spółki kapitałowe Art. 19–21 KSH 1

§ 4. W terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku,
o którym mowa w § 2, skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał
wyrok, o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej
lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Nie dotyczy to przestępstw
popełnionych umyślnie. Sąd rozstrzyga o wniosku, wydając postanowienie.

§ 5.8 Przepisy § 1–4 stosuje się do członka zarządu spółki partnerskiej
oraz członka rady nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej.

Art. 19. [Podpisy] Złożenie podpisów przez wszystkich członków za-
rządu pod dokumentem wystawionym przez spółkę jest wymagane tylko
w przypadku, gdy ustawa tak stanowi.

Art. 20. [Równość wspólników; akcjonariuszy] Wspólnicy albo akcjo-
nariusze spółki kapitałowej powinni być traktowani jednakowo w takich
samych okolicznościach.

Art. 21. [Rozwiązanie spółki przez sąd] § 1. Sąd rejestrowy może orzec
o rozwiązaniu wpisanej do rejestru spółki kapitałowej w przypadku, gdy:

1) nie zawarto umowy spółki;
2) określony w umowie albo statucie przedmiot działalności spółki jest

sprzeczny z prawem;
3) umowa albo statut spółki nie zawiera postanowień dotyczących firmy,

przedmiotu działalności spółki, kapitału zakładowego lub wkładów;
4) wszystkie osoby zawierające umowę spółki albo podpisujące statut nie

miały zdolności do czynności prawnych w chwili ich dokonywania.

§ 2. W przypadkach określonych w § 1, jeżeli braki nie zostaną usu-
nięte w terminie wyznaczonym przez sąd rejestrowy, sąd ten może, po
wezwaniu zarządu spółki do złożenia oświadczenia, wydać postanowienie
o rozwiązaniu spółki.

§ 3. Jeżeli braki, o których mowa w § 1, nie mogą być usunięte, sąd
rejestrowy orzeka o rozwiązaniu spółki.

§ 4. Z powodu braków, o których mowa w § 1, spółka nie może być
rozwiązana, jeżeli od jej wpisu do rejestru upłynęło pięć lat.

§ 5. O rozwiązaniu spółki sąd rejestrowy orzeka na wniosek osoby
mającej interes prawny albo z urzędu, po przeprowadzeniu rozprawy.

§ 6. Orzeczenie o rozwiązaniu spółki nie wpływa na ważność czynności
prawnych zarejestrowanej spółki.

8 Art. 18 § 5 dodany ustawą z dnia 26.01.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398), która wchodzi
w życie 1.10.2018 r.
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1 KSH Art. 22–231 Tytuł II. Spółki osobowe

Tytuł II. Spółki osobowe

Dział I. Spółka jawna

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 22. [Definicja; odpowiedzialność] § 1. Spółką jawną jest spółka
osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest
inną spółką handlową.

§ 2. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ogranicze-
nia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze
spółką, z uwzględnieniem art. 31.

Art. 23. [Forma umowy] Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie
pod rygorem nieważności.

Art. 231. [Zawarcie umowy przy wykorzystaniu wzorca udostępnio-
nego w systemie teleinformatycznym] § 1. Umowa spółki jawnej może
być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy.

§ 2.9 Zawarcie umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy
wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie te-
leinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym albo podpisem zaufanym.

§ 3. Umowa spółki jawnej, o której mowa w § 1, jest zawarta po wpro-
wadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych
do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisami elektronicznymi wspól-
ników.

§ 4. Umowa spółki jawnej, o której mowa w § 1, może być również
zmieniona, w zakresie postanowień zmiennych umowy, przy wykorzystaniu
wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki udostępnionego w systemie
teleinformatycznym. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio. Jeżeli umowa
nie jest zmieniana przy wykorzystaniu wzorca uchwały, zmiana następuje
przez sporządzenie nowego tekstu umowy spółki.

§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzo-
rzec umowy oraz wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki jawnej,
a także wzorce innych uchwał i czynności wykonywanych w systemie
teleinformatycznym, mając na względzie potrzebę ułatwienia zakładania
spółek, zapewnienia sprawności postępowania przy ich zakładaniu oraz
sprawności postępowania sądowego w przedmiocie ich rejestracji, wdro-

9 Art. 231 § 2 zmieniony ustawą z dnia 5.07.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1544), która
wchodzi w życie 11.09.2018 r.
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Dział I. Spółka jawna Art. 24–26 KSH 1

żenia ułatwień w ich funkcjonowaniu, a także konieczność zapewnienia
bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego.

§ 6.10 (uchylony)

Art. 24. [Firma] § 1. Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska
lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (na-
zwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka
jawna”.

§ 2. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp. j.”.

Art. 25. [Treść umowy] Umowa spółki jawnej powinna zawierać:
1) firmę i siedzibę spółki;
2) określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich war-

tość;
3) przedmiot działalności spółki;
4) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Art. 251. [Odpowiedzialność solidarna] § 1. Spółka jawna powstaje
z chwilą wpisu do rejestru.

§ 2. Osoby, które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed
jej wpisaniem do rejestru, za zobowiązania wynikające z tego działania
odpowiadają solidarnie.

Art. 26. [Zgłoszenie do rejestru] § 1. Zgłoszenie spółki jawnej do sądu
rejestrowego powinno zawierać:
1) firmę, siedzibę i adres spółki;
2) przedmiot działalności spółki;
3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspól-

ników albo ich adresy do doręczeń;
4) nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania

spółki, i sposób reprezentacji.

§ 2. Wszelkie zmiany danych wymienionych w § 1 powinny zostać
zgłoszone sądowi rejestrowemu.

§ 3. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki jawnej
do rejestru.

§ 4. Spółka, o której mowa w art. 860 Kodeksu cywilnego (spółka
cywilna), może być przekształcona w spółkę jawną, przy czym umowa
spółki jawnej nie może być zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy.

10 Art. 231 § 6 uchylony ustawą z dnia 26.01.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398), która
wchodzi w życie 15.03.2018 r.
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1 KSH Art. 27–31 Tytuł II. Spółki osobowe

Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich
wspólników. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio.

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

§ 6. Przed zgłoszeniem, o którym mowa w § 4, wspólnicy dostosują
umowę spółki do przepisów o umowie spółki jawnej.

Art. 27. [Wpis umowy majątkowej] Współmałżonek wspólnika może
żądać wpisania do rejestru wzmianki o umowie, dotyczącej stosunków
majątkowych między małżonkami.

Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich

Art. 28. [Majątek] Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione
jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

Art. 29. [Reprezentacja] § 1. Każdy wspólnik ma prawo reprezentować
spółkę.

§ 2. Prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich
czynności sądowych i pozasądowych spółki.

§ 3. Prawa reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem
wobec osób trzecich.

Art. 30. [Pozbawienie prawa reprezentowania] § 1. Umowa spółki może
przewidywać, że wspólnik jest pozbawiony prawa reprezentowania spółki
albo że jest uprawniony do jej reprezentowania tylko łącznie z innym
wspólnikiem lub prokurentem.

§ 2. Pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki może nastąpić
wyłącznie z ważnych powodów na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.

Art. 31. [Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika] § 1. Wierzyciel
spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy
egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna odpowie-
dzialność wspólnika).

§ 2. Przepis § 1 nie stanowi przeszkody do wniesienia powództwa prze-
ciwko wspólnikowi, zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezsku-
teczna.

§ 3. Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika nie dotyczy zobowiązań
powstałych przed wpisem do rejestru.
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