
 

 

 

Dokumenty/dane wymagane do sporządzenia oświadczenia wspólnika 

o przystąpieniu/wystąpieniu do/z spółki  

 

1) numer KRS Spółki,  

 

2) ostatni tekst jednolity umowy/statutu Spółki, 

 

3) projekty uchwał z planowanymi zmianami, 

 

4) dane Wspólników, to jest: 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), 

 

5) wskazanie Wspólnika, który ma wystąpić/przystąpić, 

 

6) w przypadku przystąpienia Wspólnika: 

 określenie wkładu wnoszonego przez Wspólnika, jego wartości oraz określenie sposobu 

pokrycia wkładu (gotówka czy aport; w przypadku aportu opis aportu – najlepiej odpis 

z księgi wieczystej), 

 określenie sposobu udziału Wspólników w zyskach i stratach Spółki, 

 w przypadku Spółki Komandytowej - określenie, czy Wspólnik będzie komplementariuszem 

(pełna odpowiedzialność za zobowiązania Spółki) czy komandytariuszem (odpowiedzialność 

ograniczona) oraz wskazanie sumy komandytowej (kwotowe oznaczenie zakresu 

odpowiedzialności komandytariusza wobec wierzycieli), 

 w przypadku Spółki Komandytowej i Komandytowo-Akcyjnej – jeżeli nowy wspólnik ma 

uzyskać status komplementariusza – pisemna zgoda (wskazana ze względów dowodowych) 

wszystkich dotychczasowych wspólników/komplementariuszy. Umowa/statut spółki nie 

może łagodzić tego wymogu do zastrzeżenia określonej większości do zajęcia stanowiska, 

 w przypadku oświadczenia nowego wspólnika o przystąpieniu do spółki  i objęciu udziałów  

w podwyższonym kapitale zakładowym w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – 

określenie liczby i wartości nominalnej objętych  udziałów albo kwotę objętego  

podwyższenia wartości nominalnej udziałów,  

 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, 

 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), 

 

 

7) w przypadkach zmiany składu osobowego w Spółce Cywilnej ( wystąpienie wspólnika, 

przystąpienie nowego wspólnika), w której wspólnicy są współwłaścicielami (współużytkownikami 

wieczystymi) nieruchomości na zasadach wspólności łącznej wspólników spółki prawa cywilnego 

(wspólność bezudziałowa) pojawia się konieczność zawierania umów o przeniesienie całej 

nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego całej nieruchomości) wchodzącej w skład majątku 

wspólnego dotychczasowych wspólników, ze strony tych dotychczasowych wspólników na rzecz 

aktualnych wspólników, 


