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Pewnie myślisz, że w spółkę akcyjną mogą przekształcić się jedynie 

wielcy przedsiębiorcy prowadzący od wielu lat biznesy? Miałem kiedyś 

podobnie, a na studiach mi tego nie wybito z głowy. Nie pamiętam czy 

w ogóle uczyłem się czegoś praktycznego o spółce akcyjnej wtedy. 

Spółka akcyjna przez wielu przedsiębiorców jest uważana za nieosiągalny 

byt. Kiedy rozmawiam z nimi o prowadzonych przez nich biznesach, 

nawet nie biorą pod uwagę, że przekształcenie w spółkę akcyjną lub 

spółkę z o.o. może być dla nich korzystnym rozwiązaniem 

Przygotowałem dla Ciebie e-booka, z którego dowiesz się jakie kroki 

powinieneś podjąć, jeżeli Twoim celem jest przekształcenie się w spółkę 

akcyjną. 

Zapraszam do czytania! 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Przekształcenie w spółkę akcyjną

W spó łkę akcyjną możesz przekszta łcić się prowadząc 
jednoosobową działalność gospodarczą.  Przekształcenia możesz 

dokonać bezpośrednio, bez żadnych dodatkowych przekształceń w inną 
spółkę np. spółkę z o.o.

  

Warto jednak, żebyś dobrze zaplanował swój biznes i wiedział do 

czego chcesz dążyć. Chociaż odrobina szczęścia zawsze się przyda. 
Ale to akurat jest potrzebne w każdym biznesie i nie tylko.

Zanim podejmiesz decyzję o przekształceniu, musisz zwrócić uwagę na 
kilka bardzo ważnych kwestii. Pomogę Ci w tym i wytłumaczę jak krok 

po kroku przekształcić się w spółkę akcyjną.

Proces przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę akcyjną nie jest 

szybkim procesem, konieczne jest podjęcie kilku ważnych czynności 
m.in. wycenić swoje aktywa i pasywa, sporządzić statut spółki akcyjnej, 

która powstanie, a także sprawozdanie finansowe.

Musisz mieć plan na spółkę. 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Cel przekształcenia w spółkę

Celem przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę akcyjną może być:

➔ ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania – nie odpowiada 
się całym swoim majątkiem jak dotychczas

➔ zapewnienie sukcesji firmy – łatwiejsze przekazanie sterów firmy 
rodzinie

➔ kontynuacja prowadzenia przedsiębiorstwa – zachowanie praw i 
obowiązków oraz koncesji i zezwoleń

➔ łatwiejsza sprzedaż spółki niż przedsiębiorstwa

➔ pozyskanie zewnętrznego inwestora – sprzedaż akcji

Więcej o celach przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę akcyjną 
możesz przeczytać w moim artykule na blogu
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Przekształcenie w spółkę akcyjną 
krok po kroku

Aby dokonać przekształcenia, obowiązkowo musisz:

➔ sporządzić plan przekształcenia razem z załącznikami oraz opinią 
biegłego rewidenta

➔ złożyć oświadczenia o przekształceniu

➔ powołać członków organów spółki

➔ zawrzeć umowę spółki albo podpisać statut

➔ dokonać w rejestrze wpisu spółki przekształconej (czyli nowej 

spółki akcyjnej, która powstała) i wykreślić siebie z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Każda z wymienionych czynności jest krokiem, który trzeba 

obowiązkowo wykonać, jeżeli myśli się o przekształceniu w spółkę 
akcyjną.

W dalszej części e-booka wyjaśnię na czym polega każdy z kroków.
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Krok 1
Plan przekształcenia w spółkę akcyjną

Jednym z obowiązków jest sporządzenie planu przekształcenia. I od 
niego powinieneś zacząć, jak zaczynasz myśleć o przekształceniu w 

spółkę akcyjną.

Cóż to takiego jest?

➔ dokument, w którym zawrzesz szczegółowy plan swojego 
przekształcenia w spółkę akcyjną

➔ zostanie oceniony przez biegłego rewidenta pod 
kontem rzetelności i poprawności

Elementy planu przekształcenia?

Do planu przekształcenia będziesz musiał dołączyć:

➔ ustalenie wartości bilansowej majątku jako przekształcanego 
przedsiębiorcy

➔ projekt oświadczenia o przekształceniu

➔ projekt aktu założycielskiego (statutu)

➔ wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) Twojego 
przedsiębiorstwa

➔ sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia

O planie przekształcenia w spółkę akcyjną napisałem również osobny 

artykuł – zapraszam Cię do lektury! 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Krok 2
Oświadczenie o przekształceniu

W celu złożenia oświadczenia o przekształceniu, będziesz musiał 

wybrać się do notariusza, ponieważ oświadczenie o przekształceniu 
musi być w formie aktu notarialnego.

Minimalna treść oświadczenia powinna zawierać:

➔ typ spółki, w jaki zamierzasz się przekształcić

➔ wysokość kapitału zakładowego (minimum 100 000 zł)

➔ zakres praw przyznanych osobiście Tobie jako wspólnikowi albo 
akcjonariuszowi spółki przekształconej, jeżeli przyznanie takich 

praw jest w ogóle przewidziane

➔ nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej

Wzór oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę akcyjną 
znajdziesz na moim blogu ! https://jakzalozycspolkeakcyjna.pl/

oswiadczenie-przedsiebiorcy-o-przeksztalceniu/
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Krok 3
Powołanie członków organów spółki

W spółce akcyjnej powinieneś powołać zarząd oraz radę nadzorczą – są 
to obligatoryjne organy spółki akcyjnej.

Okres kadencji obu organów nie może być dłuższy niż pięć lat.

Ważne!

Członek zarządu nie może być powołany do rady nadzorczej w tej samej 
spółce!

Zarząd w spółce akcyjnej

Zarząd w spółce akcyjnej prowadzi sprawy spółki i reprezentuje 

spółkę.

W skład zarządu może wchodzić jedna osoba, ale można powołać ich 

więcej.

Naturalne wydaje się, że do zarządu spółki akcyjnej zostaną powołani 

jej akcjonariusze, ale nie jest to obowiązkowe! W zarządzie mogą 
zasiadać również osoby spoza grona akcjonariuszy.

Warto, żebyś uregulował w statucie spółki kto powołuje członków 
zarządu – jeżeli tego nie zrobisz, członków zarządu powoła rada 

nadzorcza.

W statucie możesz równie wpisać ograniczenia dotyczące osób, które 

mogą zasiadać w zarządzie – wystarczy wpisać, że członek zarządu 
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powinien posiadać określone wymagania (np. wykształcenie lub 
doświadczenie).

Więcej o zarządzie możesz przeczytać na blogu w moim artykule 
o zarządzie w spółce akcyjnej ! https://jakzalozycspolkeakcyjna.pl/

zarzad-w-spolce-akcyjnej/

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

Kolejnym obligatoryjnym organem spółki akcyjnej jest rada nadzorcza.

Jak sama nazwa wskazuje do jej zadań należy nadzór nad 

działalnością spółki i to we wszystkich aspektach jej działalności.

Jednym z zadań rady nadzorczej jest ocena sprawozdań zarządu z 

działalności oraz sprawozdania finansowego.

Kompetencje rady nadzorczej mogą być szerzej opisane, niż w 

kodeksie spółek handlowych, w statucie spółki.

Skład rady nadzorczej wynosi minimum trzy osoby (w spółkach 

publicznych minimum pięć).

Członkowie rady nadzorczej powoływani i odwoływani są przez walne 

zgromadzenie, ale to też możesz zmienić – wystarczy, abyś określił 
sposób powoływania i odwoływania w statucie spółki.
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Krok 4
Statut spółki akcyjnej

Statut w spółce akcyjnej jest jak regulamin w sklepie internetowym lub 

umowa spółki z o.o. Musi być i kropka.

Jest aktem regulującym całą strukturę organizacyjną i sposób działania 

spółki akcyjnej.

Musisz pamiętać, żeby sporządzić go w formie aktu notarialnego.

Skoro jesteś założycielem spółki akcyjnej, to musisz podpisać się pod 
statutem. Pamiętaj, że osoby, których podpisy znajdują się pod statutem 

spółki akcyjnej traktowane są jako jej założyciele.

Obligatoryjne elementy statutu 

W statucie spółki akcyjnej musi znaleźć się kilkanaście obligatoryjnych 
elementów. Ich brak oznacza, że statut jest nieważny.

Wszystkie obligatoryjne elementy statutu znajdziesz w moim artykule 
o statucie w spółce akcyjnej ! https://jakzalozycspolkeakcyjna.pl/statut-

w-spolce-akcyjnej/

Dodatkowe elementy statutu 

Tak naprawdę możesz wpisać do statutu wszystko inne co  nie jest 
sprzeczne z prawem, naturą spółki akcyjnej lub dobrymi obyczajami.

Za każdym razem warto, żebyś przeanalizował czy postanowienie, które 
chcesz wprowadzić nie jest zakazane.
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Krok 5
Rejestracja Spółki Akcyjnej

Ostatnim krokiem jest złożenie wniosku o rejestrację spółki do KRS.

Taki wniosek składają wszyscy członkowie zarządu spółki 

przekształconej. Oznacza to, że każdy z członków zarządu musi 
podpisać się formularzem rejestrowym oraz pod każdym z jego 

formularzowych załączników.

Warto wiedzieć, że osoby, które podpisują i składają wniosek o wpis 

spółki przekształconej do rejestru, nie są jeszcze członkami zarządu 
spółki przekształconej. Zostaną nimi dopiero w dniu przekształcenia, 

ponieważ w tym dniu powstaje spółka akcyjna, w którą przekształcił się 
przedsiębiorca.
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Co z firmą przekształconego przedsiębiorcy?

Przekształcenie w spółkę akcyjną może wiązać się ze zmianą nazwy 
przedsiębiorcy, ale oczywiście nie zawsze tak musi być.

Jeżeli Twoja marka jest rozpoznawalna i na tyle znana, że klienci 
słysząc jej nazwę od razu kojarzą ją z Tobą i jakością, szkoda byłoby z 

niej rezygnować.

W takiej sytuacji Twoja spółka będzie działać pod nazwą jaką wcześniej 

się posługiwałeś. Dodasz jedynie “spółka akcyjna” jako forma 
prowadzenia działalności

Czasami jednak zmiana nazwy jest nieunikniona i trzeba się 
zastanowić nad nową.

W sytuacji, kiedy dojdzie do zmiany i zaczniesz posługiwać się nową 
nazwą, to w  nawiasie  musisz podawać swoją dawną nazwę przez 

minimum rok np. ABC Spółka akcyjna (dawniej Marcin Kozłowski 
Wynajem).

Jeżeli chcesz dowiedzieć jak nie wybierać nazwy dla spółki, 

zapraszam do lektury mojego artykuły na ten temat.
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