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 W dniu 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r.  

o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywate li  

i przedsi ębiorców, która wprowadza istotn ą zmian ę do kodeksu spółek 

handlowych, umo żliwiaj ąc przekształcenie jednoosobowej działalno ści 

gospodarczej prowadzonej przez osob ę fizyczn ą w spółk ę kapitałow ą – 

bez konieczno ści wcze śniejszego zakładania spółki osobowej lub 

zawierania umowy spółki cywilnej. 

 

Nowelizacja k.s.h. wprowadziła rozwiązanie, które w znaczny sposób uprości 

oraz przyspieszy procedurę zmiany statusu prawnego działalności 

gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne. Otwiera ona drogę  

do bezpośredniego przekształcenia działalności jednoosobowego 

przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółkę 

akcyjną. 

 

Osoba fizyczna, dotychczas prowadząca działalność gospodarczą, z dniem 

przekształcenia staje się wspólnikiem spółki powstałej na skutek 

przekształcenia. Dniem przekształcenia jest dzień wpisania spółki 

przekształconej do rejestru przedsiębiorców KRS.  

 

Powstałej w skutek przekształcenia spółce kapitałowej będą przysługiwały 

wszystkie zezwolenia, koncesje i ulgi, które wcześniej zostały przyznane 

jednoosobowemu przedsiębiorcy, chyba że ustawa lub decyzja o ich 

udzieleniu stanowi inaczej. Oznacza to, że przy takim rodzaju 

przekształcenia mamy do czynienia z zasadą quasi-kontynuacji, polegającą 

na ciągłości praw i obowiązków przedsiębiorcy jednoosobowego. 

 

Do przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową wymaga się: 

 

� sporządzenia w formie aktu notarialnego planu przekształcenia 

przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta, 

� złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia  

o przekształceniu przedsiębiorcy, które powinno określać: typ spółki, 
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w jaki przedsiębiorca przekształcany zostaje przekształcony, 

wysokość kapitału zakładowego, nazwiska i imiona członków 

zarządu spółki przekształconej, 

� powołania członków organów spółki przekształconej, 

� zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki 

przekształconej, 

� dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia 

przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej. 

 

Należy zaznaczyć, że przekształcenie dotychczasowej działalności  

nie zwolni jednoosobowego przedsiębiorcy z długów powstałych przed 

dniem przekształcenia. Osoba fizyczna (dotychczasowyprzedsiębiorca) 

odpowiada bowiem solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania 

przedsiębiorcy przekształcanego związane z prowadzona działalnością 

gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres 3 lat, licząc 

od dnia przekształcenia. Powyższa regulacja ma istotne znaczenie  

z punktu widzenia wierzycieli przedsiębiorcy jednoosobowego z uwagi  

na fakt, że to spółka kapitałowa jest po przekształceniu właścicielem 

majątku, który służył wcześniej jednoosobowej działalności gospodarczej. 

 

Najistotniejsze korzyści związane z wprowadzeniem nowej regulacji to: 

 

� możliwość bezpośredniego przekształcenia działalności 

gospodarczej osoby fizycznej w spółkę kapitałową, 

� ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorcy – wspólnik w spółce 

kapitałowej odpowiada tylko do wysokości wniesionego do spółki 

wkładu, 

� możliwość pozyskania przez spółkę kapitałową alternatywnych 

źródeł finansowania, 

� możliwość poszerzenia grona wspólników i podwyższenia kapitału 

zakładowego spółki. 

 

 

*  * * * * 

 

Mamy nadzieję, że powyższa informacja będzie dla Państwa pomocna. 

Informacje te nie stanowią opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania 

pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt. 

 
Kontakt w biurze katowickim:  
 

Tomasz Srokosz 

T: +48 32 731 68 52 
E: tomasz.srokosz@ksplegal.pl 

 

Małgorzata Brzóska 

T: +48 32 731 68 67 
E: malgorzata.brzoska@ksplegal.pl 
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