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Wielu przedsiębiorców prowadzących jdg dostrzega zalety spółki z o. o. 

Chętnie zamieniliby działalność na spółkę z o. o., przenosząc przy tym na 

spółkę wszystkich swoich klientów, wszystkie koncesje, uprawnienia 

i obowiązki. Chcieliby, żeby spółka przejęła całą historię ich 

dotychczasowej działalności.   

 

Kilka lat temu w polskim prawie pojawiło się narzędzie pozwalające w pełni (a raczej prawie 

w pełni) urzeczywistnić owe chęci przedsiębiorców. Do kodeksu spółek handlowych została 

wprowadzona instytucja przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (sp. z o. o. 

lub SA). 

 

Niektórzy przedsiębiorcy próbują samodzielnie przejść przez procedurę przekształcenia 

w spółkę z o. o. Zdarza się, że popełniają błędy, które po pierwsze, wydłużają tę procedurę, 

a po drugie, zwiększają jej koszty. Przykładowo takim błędem jest spóźnienie się ze 

sporządzeniem planu przekształcenia; jeżeli spóźnisz się chociaż o jeden dzień ze 

sporządzeniem tego dokumentu, poniesiesz dodatkowe koszty (piszę o tym niżej). 

 

Dlatego jeśli jesteś przedsiębiorcą mającym zamiar przekształcić się w spółkę z o. o., to 

zastanów się, czy nie warto skorzystać z pomocy prawnika, i to prawnika specjalizującego się 

w tej procedurze - takiego prawnika, który jest w stanie wskazać Tobie, jakie pułapki mogą 

Cię czekać. 

 

Jeżeli mimo wszystko spróbujesz zmierzyć się z tą procedurą samodzielnie, to zapraszam do 

lektury niniejszego poradnika. Został on napisany z myślą o tych przedsiębiorcach, którzy 

próbują przebrnąć przez tę procedurę bez pomocy fachowca. Musisz jednak wiedzieć, że nie 

wyczerpuje on całej problematyki. Jeżeli po jego lekturze będziesz czuć niedosyt, zapraszam 

Cię do mojego bloga przeksztalceniewspolkezoo.pl. 

 

 

 

 

 

http://przeksztalceniewspolkezoo.pl/
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Przechodząc do meritum, najpierw wymienię w punktach poszczególne etapy przekształcenia: 

I. sporządzenie planu przekształcenia, 

II. badanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta, 

III. sporządzenie oświadczenia o przekształceniu i aktu założycielskiego, 

IV. rejestracja przekształconej spółki. 

Wygląda strasznie? 

Przyjrzyjmy się teraz z bliska poszczególnym etapom procedury przekształcenia. 

I. Plan przekształcenia 

Pierwszym etapem jest sporządzenie planu przekształcenia wraz z załącznikami. Plan 

przekształcenia sporządza notariusz. 

 

Całą procedurę należy jednak rozpocząć nie od planu przekształcenia, ale od sporządzenia 

załączników do planu przekształcenia. Te załączniki to: 1) bilans (wycena składników 

majątku przedsiębiorcy), 2) sprawozdanie finansowe, 3) projekt aktu założycielskiego 

("umowa spółki") 4) projekt oświadczenia o przekształceniu. Pierwsze dwa dokumenty 

sporządza specjalnie dla celów przekształcenia księgowy – na określony dzień, np. 28 lutego 

2015 r. Pozostałe dwa dokumenty, tj. projekt aktu założycielskiego oraz projekt oświadczenia 

o przekształceniu, możesz sporządzić samodzielnie lub przy udziale swojego prawnika, 

ponieważ nie muszą one mieć formy aktu notarialnego (w zasadzie pierwsze dwa dokumenty 

też możesz sporządzić samodzielnie, o ile znasz się na księgowości). Zadbaj o to, żeby akt 

założycielski był, jak garnitur uszyty na miarę. 

  

Mając bilans, sprawozdanie finansowe, projekty aktu założycielskiego i oświadczenia o 

przekształceniu w ręku, możesz udać się do notariusza w celu sporządzenia planu 

przekształcenia. 

 

UWAGA PRAKTYCZNA: Nie powinieneś zwlekać z wizytą u notariusza. Jeżeli się 

spóźnisz, notariusz odeśle Cię z kwitkiem. Dlaczego? Przeczytasz o tym we wpisie na moim 

blogu pt. "Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. - nie spóźnij się z 

planem przekształcenia!".  

http://przeksztalceniewspolkezoo.pl/umowa-spolki-z-o-o-jak-garnitur-uszyty-na-miare/
http://przeksztalceniewspolkezoo.pl/przeksztalcenie-dzialalnosc-gospodarczej-w-spolke-z-o-o-nie-spoznij-sie-z-planem-przeksztalcenia/
http://przeksztalceniewspolkezoo.pl/przeksztalcenie-dzialalnosc-gospodarczej-w-spolke-z-o-o-nie-spoznij-sie-z-planem-przeksztalcenia/
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II. Badanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta 

Następnie plan przekształcenia należy poddać badaniu przez biegłego rewidenta 

wyznaczonego – na wniosek przedsiębiorcy – przez właściwy sąd rejestrowy. Zatem ten etap 

przekształcenia powinieneś rozpocząć od złożenia wniosku o wyznaczenie biegłego 

rewidenta. Do wniosku powinieneś załączyć plan przekształcenia wraz z załącznikami. Nie 

zapomnij opłacić wniosku. 

 

Wyznaczony biegły będzie badać plan przekształcenia (wraz z załącznikami) pod kątem 

rzetelności i poprawności. Warto zatem powierzyć sporządzenie sprawozdania i bilansu 

profesjonaliście. 

 

Swoje wyniki badania biegły przedstawi w opinii. 

 

 

 

III. Oświadczenie o przekształceniu i akt założycielski 

Jak dostaniesz opinię, musisz udać się do notariusza ponownie. Tym razem w celu nadania 

formy aktu notarialnego oświadczeniu o przekształceniu, a także aktowi założycielskiemu 

(projekty tych dokumentów przygotowywałeś w ramach pierwszego etapu).  

Oświadczenie o przekształceniu jdg w spółkę z o. o. zawiera następujące dane: 

 typ spółki, w jaki przekształcany jest przedsiębiorca: w tym przypadku jest to spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością, 

 wysokość kapitału zakładowego; 

 zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako 

wspólnikowi albo akcjonariuszowi spółki przekształconej, jeżeli przyznanie takich 

praw jest przewidziane, 

 nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej. 

 

 

 

http://przeksztalceniewspolkezoo.pl/kapital-zakladowy-spolki-przeksztalconej/
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IV. Rejestracja spółki z o. o. 

Ostatnim etapem przekształcenia jest rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

przez sąd rejestrowy. Spółka nie zostanie zarejestrowana z urzędu, potrzebny jest Twój 

wniosek. Powinieneś zatem wypełnić formularz KRS-W3 (formularz dostępny na stronach 

internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości) i załączyć do niego pozostałą dokumentację, 

w tym oświadczenie o przekształceniu oraz akt założycielski (więcej przeczytasz o tym 

w moim wpisie pt. Dokumenty potrzebne do przekształcenia działalności gospodarczej 

w spółkę z o. o.). 

 

Całość wyślij do właściwego sądu rejestrowego. Przy rejestracji w KRS zostaniesz 

jednocześnie wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej (a przynajmniej - powinieneś 

być). 

 

 

Na wpisie spółki do rejestru przedsiębiorców w zasadzie kończy się cała procedura 

przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o. o. Nie zapomnij jednak o 

poinformowaniu urzędu skarbowego o tym, że spółka będzie podatnikiem VAT. 

 

 

Więcej praktycznych informacji znajdziesz na moim blogu: przeksztalceniewspolkezoo.pl 

http://ms.gov.pl/
http://ms.gov.pl/
http://przeksztalceniewspolkezoo.pl/dokumenty-potrzebne-do-przeksztalcenia-dzialalnosci-gospodarczej-w-spolke-z-o-o/
http://przeksztalceniewspolkezoo.pl/dokumenty-potrzebne-do-przeksztalcenia-dzialalnosci-gospodarczej-w-spolke-z-o-o/
http://przeksztalceniewspolkezoo.pl/

