
 

 

Czynność notarialna polegająca na sporządzeniu aktu notarialnego została zastosowana przez 

ustawodawcę  w Kodeksie Spółek Handlowych w zakresie umowy, aktu założycielskiego i statutu 

spółek kapitałowych. Forma ta została również uznana za właściwą dla umowy spółki komandytowej 

i statutu spółki komandytowo-akcyjnej Dla spółki jawnej i partnerskiej, nadanie umowie spółki formy 

aktu notarialnego jest kwestią woli stron - dopiero zaistnienie szczególnych okoliczności przy ich 

zawieraniu (np. zamiar wniesienia przez wspólnika do spółki wkładu w postaci prawa własności 

nieruchomości) implikuje konieczność zastosowania formy aktu notarialnego. 

 

 

Dokumenty/dane wymagane do sporządzenia umowy/statutu Spółki  

  

1) dane Wspólników/Akcjonariuszy – dane stron – imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria, numer 

oraz data ważności dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania 

(faktyczne miejsce stałego pobytu), w przypadku miejsca zamieszkania za granicą – adres do 

doręczeń w kraju  (w przypadku cudzoziemca – obywatelstwo + data urodzenia)/ w przypadku innych 

podmiotów niż osoby fizyczne (osoby prawne, spółki osobowe) – nazwa, dane przedstawicieli, 

odpis/wydruk   z rejestru (KRS, CEIDG), REGON, NIP, adres siedziby (w przypadku podmiotu  

z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej określenie czy jest cudzoziemcem w rozumieniu 

art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wraz z uzasadnieniem), 

 

2) dane dotyczące firmy (nazwy), siedziby i przedmiotu działalności spółki, czasu trwania spółki 

(o ile jest oznaczony), 

 

3) określenie wkładów (wartość) wnoszonych przez wspólników/komplementariuszy/akcjonariuszy 

oraz sposobu pokrycia wkładów/kapitału zakładowego, (jeżeli aport w postaci nieruchomości, prawa 

użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – podstawa nabycia, 

aktualny odpis z księgi wieczystej a jeżeli prawo/nieruchomość zostało nabyte w drodze 

dziedziczenia, zasiedzenia, darowizny lub umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności 

dokonanej po 1 stycznia 2007 r. – stosowne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  o uregulowaniu 

podatku od spadków  i darowizny lub przedawnieniu zobowiązania/zwolnieniu nabycia z tego 

podatku, jeżeli wkładem jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego –

zaświadczenie ze spółdzielni, w której zasobach znajduje się dany lokal, o tym, komu 

przysługuje prawo do danego lokalu), 

 

4) określenie sposobu udziału wspólników w zyskach i stratach spółki, 

 

5) rekomendowanym wszystkim początkującym spółkom, jest powołanie pierwszego zarządu spółki 

już trakcie zawierania samej umowy – wskazanie imion i nazwisk, 

 

6) w przypadku Spółki Jawnej i Spółki Partnerskiej – nazwiska wspólników/partnerów, które będą 

ujawnione w nazwie (firmie) (notariuszowi musi zostać przedłożona pisemna zgoda osób fizycznych, 

których nazwiska lub pseudonimy mają zostać umieszczone w firmie), 

 

7) w przypadku Spółki Partnerskiej – określenie zawodu wykonywanego w ramach spółki, 



 

 

8) ewentualnie,  w przypadku Spółki Partnerskiej – nazwiska i imiona partnerów, którzy 

odpowiadają bez ograniczeń za zobowiązania spółki, 

 

9) w przypadku Spółki Partnerskiej  – nazwiska i imiona partnerów, którzy są uprawnieni do 

reprezentowania spółki, chyba że spółkę ma reprezentować Zarząd, nazwiska i imiona prokurentów, 

 

10) w przypadku Spółki Komandytowej i Komandytowo-Akcyjnej – określenie którzy wspólnicy 

będą komplementariuszami, oraz wskazanie których komplementariuszy nazwiska mają zostać 

ujawnione  w nazwie (notariuszowi musi zostać przedłożona pisemna zgoda osób fizycznych, których 

nazwiska lub pseudonimy mają zostać umieszczone w firmie), 

 

11) w przypadku Spółki Komandytowej – określenie wysokości sumy komandytowej, 

 

12) w przypadku Spółki Komandytowo-Akcyjnej – imiona, nazwiska/firmy, adres/siedziba lub 

adres do doręczeń komplementariuszy, 

 

13) w przypadku Spółki Komandytowo-Akcyjnej, z o.o., Akcyjnej – wysokość kapitału 

zakładowego, 

 

14) w przypadku Spółki Komandytowo-Akcyjnej i Akcyjnej – liczba, wartość nominalna akcji 

(określenie czy są imienne czy na okaziciela), ich cena emisyjna, terminy wpłat, liczbę akcji 

poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje 

różnych rodzajów, 

 

15) w przypadku Spółki Komandytowo-Akcyjnej –  organizacja walnego zgromadzenia i Rady 

Nadzorczej (jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej), 

 

16) w przypadku Spółki z o.o. – liczba udziałów  i wartość nominalna udziałów objętych przez 

poszczególnych wspólników, oraz informację czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, 

 

17) w przypadku Spółki z o.o. i Akcyjnej – liczba członków Zarządu oraz sposób reprezentacji, 

 

18) w przypadku Spółki z o.o. i Akcyjnej – wskazane określenie czy w razie umów z członkiem 

zarządu spółkę ma reprezentować Rada Nadzorcza czy pełnomocnik powołany uchwałą 

wspólników/walnego zgromadzenia, 

 

19) w przypadku Spółki z o.o. i Akcyjnej – notariuszowi musi zostać przedłożona pisemna zgoda 

osób fizycznych, których nazwiska lub pseudonimy mają zostać umieszczone w firmie, 

 

20) w przypadku Spółki Akcyjnej – określenie kwoty wpłaconej przed zarejestrowaniem na pokrycie 

kapitału zakładowego, 

 

21) w przypadku Spółki Akcyjnej, nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli, 

 

22) w przypadku Spółki Akcyjnej – określenie liczby członków Rady Nadzorczej, 



 

 

 

23) w przypadku Spółki Akcyjnej – wskazanie podmiotu uprawnionego do ustalenia składu Zarządu 

lub Rady Nadzorczej, 

 

24) w przypadku Spółki Akcyjnej – pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń 

również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym oraz dane wymienione w art. 304 § 2 KSH, 

 

25) jeżeli wspólnik jest w związku małżeński, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy – 

wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową, w przypadku przymusowego 

ustroju rozdzielności majątkowej między małżonkami – wypis/odpis prawomocnego orzeczenia 

sądu  z którego treści ustrój ten wynika, 

 

26) w spółkach, w których jest ustanowiona Rada Nadzorcza –wskazane określenie  w jaki sposób 

składane będzie oświadczenie woli za Spółkę przez radę nadzorczą (czy powinna być to reprezentacja 

łączna, czy też wystarczy podpis przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady nadzorczej 

łącznie z innymi członkami rady), 

 

27) nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów,  akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółce 

handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także każda inna czynność prawna 

dotycząca udziałów, akcji  lub ogółu praw i obowiązków w spółce handlowej jeżeli w ich wyniku 

spółka będąca właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej stanie się spółką kontrolowaną, nabycie lub objęcie przez cudzoziemca 

udziałów, akcji lub ogółu praw  i obowiązków w spółce handlowej z siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spółka ta jest spółką kontrolowaną,   a udziały, akcje lub 

ogółu praw  i obowiązków w spółce handlowej nabywa lub obejmuje cudzoziemiec nie będący  

wspólnikiem spółki, wymaga zezwolenia Ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Nie 

dotyczy to jednak wypadków, gdy akcje spółki zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 

albo spółka jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na których nabycie nie 

jest konieczne uzyskanie zezwolenia (art. 8 ust. 1 pkt 1, 1a i 5 z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3. Ustawy  

o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), 

 

28) jeżeli zakładana Spółka ma być podmiotem w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy  o nabywaniu 

nieruchomości przez cudzoziemców, a do spółki wnoszony jest aport w postaci nieruchomości, prawa 

użytkowania wieczystego – zezwolenie Ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Nie 

dotyczy to jednak wypadku, gdy wkładem jest : 

 nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 

r.  o własności lokali, 

 nabycie samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub udziału w takim 

lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy lub 

właściciela nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego, 

 nabycie nieruchomości niezabudowanych, których łączna powierzchnia w całym kraju nie 

przekracza 0,4 ha na obszarze miast. 

     



 

 

 

 

 

Zawiązanie Spółki Akcyjnej – umowa założycielska spółki akcyjnej przybiera postać kilku 

dokumentów, zawierających określone oświadczenia woli – tworzą ja dopiero statut wraz  

z określonymi w art. 313 KSH aktami założycielskimi sporządzonymi w formie aktu notarialnego. 

Istnieją 3 możliwości w omawianym względzie : 

 wszyscy akcjonariusze zawiązanej spółki podpisują wszystkie dokumenty w tym samym 

momencie i tym samym wszyscy oni uzyskują status założycieli, 

 statut jest podpisywany przez samych założycieli, a następnie swój akces zgłaszają także 

i pozostałe osoby, tj. akcjonariusze, 

 statut podpisuje i oddzielnie składa oświadczenia, o którym mowa w art. 313 KSH, część 

akcjonariuszy, pozostali akcjonariusze składają te oświadczenia w późniejszym terminie. 

 

  

W przypadku określonym w art. 310 § 2 KSH,  konieczne będzie złożenie przez zarząd Spółki 

Akcyjnej -  w formie aktu notarialnego - oświadczenia o wysokości objętego kapitału 

zakładowego. 


