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Jak przeprowadzić postępow
likwidacyjne w spółce kapit

N
ajczęściej czynnością inicjującą postępowanie 

likwidacyjne jest podjęcie przez wspólników 

uchwały o rozwiązaniu spółki. Uchwała ta powin

na być stwierdzona protokołem sporządzonym przez 

notariusza. Dla jej skuteczności koniecznym jest, by 

oddano za nią 2/3 głosów, chyba że w umowie spółki 

przewidziano inaczej.

Konieczne jest również, by wspólnicy, najlepiej 

w ramach zgromadzenia, na którym podjęli decyzję o roz

wiązaniu spółki, podjęli także uchwałę o wyznaczeniu 

likwidatorów spółki, a także o sposobie reprezentacji 

przez nich spółki w okresie likwidacji. Likwidatorami 

można wyznaczyć zarówno dotychczasowych członków 

zarządu – wszystkich lub niektórych spośród nich, jak 

również osoby spoza spółki. Dopuszczalne jest także, 

by czynności likwidacyjne przeprowadzał zarówno likwi

dator – były członek zarządu, jak i osoba, która dotąd 

nie pełniła w spółce żadnej funkcji. Oczywiście nic nie 

stoi na przeszkodzie, by powołać do przeprowadzenia 

czynności likwidacyjnych tylko jedną osobę.

Do podstawowych zadań likwidatorów, wprost wska

zanych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, nale

ży zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie 

wierzytelności, wypełnienie jej zobowiązań i upłynnienie 

jej majątku. Mówiąc krótko – likwidatorzy powinni 

doprowadzić do załatwienia wszystkich spraw spółki.

Celem postępowania likwidacyjnego jest zakończenie 

bytu prawnego podmiotu gospodarczego. Skuteczne 

przeprowadzenie postępowania wymaga podjęcia 

szeregu czynności. Oto, co i w jakiej kolejności należy 

zrobić, by finalnie doprowadzić do wykreślenia spółki 

z Rejestru Przedsiębiorców.

Natalia Gaweł

Zgłoszenie otwarcia likwidacji
O rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji nale

ży powiadomić Sąd Rejestrowy, w którym spółka jest 

zarejestrowana, składając w nim stosowny wniosek. 

Przy okazji, należy także poinformować Sąd o nazwi

skach likwidatorów oraz o sposobie, w jaki będą oni 

reprezentować spółkę w okresie likwidacji. Co istotne, 

informacje te należy podać Sądowi nawet wówczas, 

gdy likwidatorami stają się dotychczasowi członkowie 

zarządu oraz gdy będą oni reprezentować spółkę w taki 

sam sposób, jak miało to miejsce zanim podjęto uchwałę 

likwidacyjną. Do zawiadomienia o otwarciu likwidacji 

załącza się wzory podpisów likwidatorów złożone przed 

sądem lub przed notariuszem.

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji
O rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji likwi

dator zobowiązany jest ogłosić w Monitorze Sądowym 

i Gospodarczym oraz w innym piśmie przeznaczonym 

do ogłoszeń spółki, jeżeli określono je w umowie spółki. 

Ogłoszenie następuje poprzez wezwanie wierzycieli do 

zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy 

od dnia ukazania się informacji w tym zakresie w Mo

nitorze. Rozwiązanie to ma na celu ochronę wierzycieli 

spółki, którzy po zakończeniu procesu likwidacyjnego 

nie będą mogli dochodzić od niej swoich roszczeń. Dla

tego koniecznym jest, by mogli je zgłosić póki spółka 

istnieje. Żeby mogli to zrobić muszą dysponować wie

dzą, że wszczęto w stosunku do spółki postępowanie 

likwidacyjne. Ogłoszenie w Monitorze pozwala im na 

pozyskanie takich informacji.

Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji
Obowiązek sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji 

również ciąży na likwidatorach. Wynika on nie tylko z prze

pisów Kodeksu spółek handlowych, ale również z ustawy 

o rachunkowości. Stosownie do jej treści, bilans należy 

sporządzić niezwłocznie, nie później niż w terminie piętna

stu dni od daty otwarcia likwidacji (np. od daty podjęcia 
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Sprawozdanie likwidacyjne
Sprawozdanie likwidacyjne jest sporządzane przez 

likwidatorów po przeprowadzeniu wszystkich czynności 

likwidacyjnych na dzień poprzedzający podział między 

wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub 

zabezpieczeniu wierzycieli. Stanowi ono dokument 

zawierający sprawozdanie z działalności likwidatorów 

w okresie likwidacji, a także sprawozdanie finansowe 

obejmujące bilans zamknięcia. Z bilansu powinno wyni

kać, że po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych 

w spółce nie ma już żadnego majątku. Sprawozdanie 

powinno być zatwierdzone przez zgromadzenie wspólni

ków, a następnie ogłoszone w siedzibie spółki.

W ramach zgromadzenia wspólników, podczas któ

rego zatwierdzane będzie sprawozdanie likwidacyjne, 

należy podjąć również uchwałę o udzieleniu absoluto

rium likwidatorom z tytułu wykonywanych przez nich 

w okresie likwidacji obowiązków. Warto też wyznaczyć 

przechowawcę dokumentów spółki. W przeciwnym razie 

zrobi to sąd.

Wykreślenie spółki 
z Rejestru Przedsiębiorców

Po zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego przez 

zgromadzanie wspólników, likwidator powinien złożyć je 

w Sądzie Rejestrowym wraz z wnioskiem o wykreślenie 

spółki z KRS. Sąd po zweryfikowaniu, że wszystkie czyn

ności likwidacyjne zostały przeprowadzone prawidłowo, 

wyda postanowienie o wykreśleniu rozwiązanej spółki 

z rejestru. Z chwilą wykreślenia z rejestru spółka traci 

osobowość prawną i przestaje istnieć jako podmiot 

prawny.

Należy pamiętać, że w okresie likwidacji spółka 

funkcjonuje pod dotychczasową nazwą, jednakże nale

ży ją uzupełnić o dodatek w „likwidacji”. Wspólnikom 

w trakcie jej trwania nie można, nawet częściowo, wy

płacać zysków ani dokonywać podziału pomiędzy nich 

majątku spółki, zanim nie zostaną spłacone wszystkie 

ciążące na spółce zobowiązania. Z momentem otwarcia 

likwidacji wygasa prokura.

NATALIA GAWEŁ
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przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki). Bilans 

należy przedstawić do zatwierdzenia zgromadzeniu 

wspólników. 

Należy podkreślić, zwłaszcza w odniesieniu do spółek, 

których likwidacja trwa latami, że likwidatorzy powinni 

po upływie każdego roku obrotowego składać zgromadze

niu wspólników sprawozdanie ze swej działalności oraz 

sprawozdanie finansowe. Nie ulega zatem zmianie ogólna 

zasada sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finan

sowych spółek kapitałowych w ciągu sześciu miesięcy 

po zakończeniu każdego roku obrotowego.

Zaspokojenie wierzycieli, 
zabezpieczenie roszczeń

Wierzyciele spółki, którzy zgłosili swoje roszczenia 

w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogło

szenia o otwarciu likwidacji w Monitorze Sądowym 

i Gospodarczym, powinni zostać zaspokojeni przez 

spółkę, względnie ich roszczenia powinny zostać zabez

pieczone. Należy także zabezpieczyć roszczenia wierzy

cieli, którzy co prawda nie zgłosili swoich wierzytelności 

w przewidzianym terminie jednakże są spółce znani, 

a także tych, których wierzytelności na daną chwilę nie 

są jeszcze wymagalne lub są sporne. Zabezpieczenie 

powinno nastąpić poprzez złożenie stosownych sum do 

depozytu sądowego.

Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpie

czeniu roszczeń wierzycieli, może zostać podzielony 

pomiędzy wspólników. Co istotne, nie może to nastąpić 

przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia 

o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Wierzyciele 

spółki, którzy nie zgłosili swoich roszczeń we właściwym 

terminie ani nie byli spółce znani, mogą żądać zaspoko

jenia swoich należności tylko z majątku spółki jeszcze 

niepodzielonego.

Zakończenie likwidacji następuje, gdy w majątku 

spółki nie ma już żadnych składników majątkowych 

i okoliczność ta zostanie stwierdzona sprawozdaniem 

likwidacyjnym.


