
 

 

Zmianą umowy spółki  jest uchylenie lub modyfikacja jej postanowień albo też wprowadzenie do 

niej nowych, nieistniejących poprzednio, składników. Poniżej przedstawiamy Państwu przykładowy 

katalog popularnych zmian wraz z potrzebnym, do ich dokonania, wykazem danych.  Warto dodać, 

że Kodeks spółek handlowych nie wprowadza obowiązku uwidaczniania w umowie spółki 

aktualnego stanu własnościowego udziałów, który jest rezultatem następczego rozporządzenia 

udziałami przez wspólników pierwotnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („zbycia” – 

art. 180 k.s.h.). Służy temu jedynie księga udziałów, która odzwierciedla aktualny stan partycypacji 

w kapitale zakładowym spółki. Trzeba wskazać, że jeśli decyzje wspólników dotyczą zmiany umowy 

spółki a są podejmowane poza zgromadzeniem wspólników (np. w trybie obiegowym lub pisemnym 

– art. 227 § 2 k.s.h.) to także i te uchwały wspólników muszą być zaprotokołowane przez notariusza. 

 

Dokumenty/dane wymagane do sporządzenia zmiany umowy/statutu Spółki 

  

1) nr KRS Spółki, 

 

2) ostatni tekst jednolity umowy Spółki, 

 

3) określenie zmian w umowie/statucie Spółki (projekty uchwał), 

 

4) porządek obrad, 

 

5) w przypadku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i Akcyjnej – aktualna lista 

wspólników/akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa i  głosowania na zgromadzeniu 

wspólników/walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd oraz określenie czy Zgromadzenie 

Wspólników/Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane, 

 

6) zmiana polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego –  

• kwota podwyższenia,  

• określenie trybu podwyższenia kapitału zakładowego (czy w drodze ustanowienia nowych 

udziałów/emisji akcji, czy przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych 

udziałów/akcji bądź obydwie metody jednocześnie), 

• w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – określenie czy nowo ustanowione udziały  

w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zostaną pokryte w całości wkładem 

pieniężnym,  w całości wkładem niepieniężnym, czy częściowo wkładem pieniężnym  

i częściowo wkładem niepieniężnym (aport – przedmiot tego wkładu, oznaczenie osoby 

wnoszącej aport), liczby i wartości nominalnej objętych w zamian udziałów albo kwotę 

objętego w zamian podwyższenia wartości nominalnej udziałów, 

• w Spółce Akcyjnej – określenie, czy akcje nowej emisji są na okaziciela czy imienne, 

szczególne uprawnienia (jeżeli przewiduje się ich przyznanie), cenę emisyjną nowych akcji, 

chyba że Zarząd lub Rada Nadzorcza mają zostać upoważnione do oznaczenia ceny emisyjnej, 

określenie sposobu objęcia (subskrypcja prywatna, subskrypcja zamknięta, subskrypcja 

otwarta), terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, chyba że Zarząd lub Rada Nadzorcza 

mają zostać upoważnione do określenia tych terminów albo wskazanie terminu zawarcia 

przez Spółkę umowy o objęciu akcji, datę, od której nowe akcje mają uczestniczyć 

w dywidendzie, określenie sposobu pokrycia akcji (charakter wkładu i opis aportu jeżeli jest 



 

 

niepieniężny, ich wycena, oznaczenie osób, które mają objąć akcje za takie wkłady, 

z podaniem liczby akcji, które mają przypaść każdej z nich, jeżeli akcje mają być objęte za 

wkłady niepieniężne), wskazanie dnia prawa poboru (dnia, według którego określeni zostaną 

akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji),  

• jeżeli pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego ma nastąpić wkładem niepieniężnym 

(aportem), dodatkowo konieczne będzie zawarcie umowy przeniesienia aportu  w formie 

przewidzianej prawem, w przypadku nieruchomości w formie aktu notarialnego,  

• w przypadku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – dodatkowo konieczne będzie 

złożenie -  w formie aktu notarialnego - oświadczenia o objęciu udziałów lub  o objęciu 

podwyższenia wartości istniejącego udziału/udziałów (w przypadku dotychczasowego 

wspólnika, dla którego przeznaczono nowe udziały nie na mocy dotychczasowych 

postanowień spółki) lub oświadczenia o przystąpieniu do spółki  i objęciu udziałów 

(w przypadku nowego wspólnika, dla którego przeznaczono nowe udziały), 

 

7) zmiana polegająca na obniżeniu kapitału zakładowego – określenie wysokości, o jaką kapitał 

zakładowy ma być obniżony, oznaczenie sposobu obniżenia oraz cel obniżenia  (w przypadku 

umorzenia dobrowolnego udziału/akcji – zgoda wspólnika/akcjonariusza może być wyrażona  

w dobrowolny sposób np. poprzez zawarcie umowy zbycia udziałów/akcji na rzecz spółki, celem ich 

umorzenia), 

W przypadku kiedy umorzenie udziału – wg postanowień umowy Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością - jest możliwe bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników, konieczne 

będzie złożenie -  w formie aktu notarialnego – oświadczenia członków zarządu spółki  o spełnieniu 

wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego przewidzianych  w ustawie i w umowie 

spółki oraz  w uchwale o obniżeniu kapitału zakładowego, analogicznie w Spółce Akcyjnej,  

w przypadkach określonych w art. 360 § 2 i art. 457 § 1 KSH, 

 

8) ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania Spółki przy umowach z członkiem zarządu 

na podstawie art. 210 § 1 KSH (sama czynność jednak nie ma charakteru zmiany umowy spółki, 

zalecane jest zaprotokołowanie w/w uchwały przez notariusza kiedy planowane jest zawarcie  

z członkiem zarządu, umowy przenoszącej własność nieruchomości –  dane Pełnomocnika, to jest: 

imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, (zalecane by nie był to członek 

zarządu ani prokurent, pełnomocnictwo powinno być udzielane każdorazowo do zawarcia konkretnej 

umowy). 

 

 

 


