
Ekspresowe zakończenie działalności spółki jawnej bez przeprowadzenia likwidacji 

 W ustawie z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych(dalej : KSH) jasno zostały 

określone przyczyny rozwiązania spółki w art. 58 § 1 KSH z zaznaczeniem, że po przeprowadzeniu 

likwidacji spółka ulegnie rozwiązaniu. 

Przyczyny rozwiązania określone są zazwyczaj nie tylko w KSH, ale szczegółowo również 

przewidziane w umowie spółki, 

Kodeks wymienia obligatoryjność rozwiązania w przypadkach 

jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników   

ogłoszenia upadłości spółki, 

śmierci wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości (w przypadku 2 osobowej spółki a w przypadku 3 i 

większej, pozostali wspólnicy mogą temu jednak zapobiec, jeśli w ciągu kilku lub kilkunastu dni od 

śmierci wspólnika postanowią o dalszym funkcjonowaniu spółki), 

wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika, 

prawomocne orzeczenie sądu. 

Najczęściej spotykanym jest wypowiedzenie umowy spółki przez jednego wspólnika lub w przypadku 

jednomyślnej uchwały. 

Likwidacja spółki docelowo ma doprowadzić do podziału majątku między wspólników w naturze, bez 

jego „upłynniania” lub sprzedaży, przejęcia w tym pozostawienie zobowiązań w odpowiedzialności 

solidarnej o ile takie pozostają i wykreślenia spółki z KRS  

Obligatoryjne jest wykonanie kilku formalnych czynności w kilkumiesięcznym procesie a 

przewidywany najkrótszy okres wykreślenia to co najmniej 6 miesięcy.   

Odstępstwem od tej regulacji jest art. 67 §1 KSH, który umożliwia odstąpienie od procedury likwidacji 

spółki, pod warunkiem, że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki w samej 

umowie. Ta procedura jest o wile mniej kosztownym procesem zakończenia działalności spółki.  

Na tym właśnie polega expressowe zakończenie bytu prawnego spółki bez likwidacji 

Do tego wystarczające są uchwały jak w załączeniu oraz wniosek do właściwego sądu rejestrowego 

na formularzu KRS -X2  

Jednak należy pamiętać, że uzgodnienie innego sposobu zakończenia działalności spółki nie jest 

dopuszczalne w razie ogłoszenia upadłości spółki. W takim przypadku konieczne jest 

przeprowadzenie postępowania upadłościowego według przepisów prawa upadłościowego. 

Istnieją jeszcze inne sposoby szybkiego wyjścia wspólnika spółki jawnej z samej spółki, ale tw takim 

przypadku musi dojść do porozumienia z osoba trzecią lub w szczególnych przypadkach z pozostałym 

wspólnikiem.  Katalog możliwych uzgodnień zakończenia jest bardzo szeroki, jednak najczęściej 

polega na zbyciu przedsiębiorstwa w całości osobie trzeciej lub jednemu ze wspólników 



W razie podjęcia przez wspólników spółki jawnej uchwały o zakończeniu jej działalności bez 

przeprowadzenia likwidacji wspólnicy powinni ustalić, jakie czynności zostaną podjęte zastępujące 

procedurę likwidacji spółki. Ustalenia co do sposobu przeprowadzenia likwidacji nie mogą jednak 

godzić w interesy wierzycieli spółki. Tego rodzaju porozumienie ma charakter wewnętrzny (pomiędzy 

wspólnikami) i nie jest wiążące dla wierzycieli spółki. Gdy wskazano jednego ze wspólników lub 

osobę trzecią jako sukcesora spółki, to do wywołania skutków zewnętrznych wobec osób trzecich 

konieczne jest dokonanie odpowiednich czynności prawnych, w następstwie których wskazany 

podmiot nabędzie aktywa tej spółki i przejmie jej zobowiązania np. przez przejęcie długów (art. 519 

KC). W przeciwnym przypadku porozumienie w części obejmującej pasywa spółki może wywołać 

tylko skutki określone w art. 392 KC. Z tych względów wspólnika, który tylko mocą porozumienia 

zawartego z pozostałymi wspólnikami spółki jawnej miał przejąć jej aktywa i pasywa, nie można 

uznać za sukcesora generalnego tej spółki. Tego rodzaju sukcesję – nieobejmującej ogółu praw i 

obowiązków majątkowych ze skutkami wobec osób trzecich – w następstwie, której dochodzi jedynie 

do przejścia określonych aktywów na rzecz wskazanego w porozumieniu wspólników sukcesora, nie 

można uznać za sukcesję o charakterze uniwersalnym, lecz o charakterze singularnym.  

Zatem niezależnie co wspólnicy ustalą i pomimo zakończenia bytu prawnego spółki bez 

przeprowadzenia likwidacji, nie mogą później uchylić się od odpowiedzialności poprzez umówione 

zakończenie działalności. Doktryna w tym zakresie jest jednoznaczna, bowiem niezależnie od 

warunków uzgodnień poczynionych między wspólnikami, ponoszą oni w dalszym ciągu 

odpowiedzialność za zobowiązania spółki   

Przykładowa treść uzgodnień i uchwał w przypadku likwidacji ekspresowej: 

PROTOKÓŁ  

Dnia …… r w siedzibie Spółki XY Kowalski sp. j., ul. …………….. .., …. Warszawa KRS 00001111, 

REGON 111111, NIP 511111, wspólnicy tej spółki 

1. Kowalski JanPESEL  1111111111 

2. Malinowski Wojciech PESEL 1111111111 

postanowili podjąć uchwałę wspólników Spółki o wykreśleniu Spółki z rejestru przedsiębiorców 

Uchwała nr 1/01.2021 

wspólników Spółki XY Kowalski sp. j 

Niniejszym wspólnicy  

Postanowili wypełnić uchwałę nr 1/06.2020 o rozwiązaniu spółki bez prowadzenia formalnej 

likwidacji  

a) Wyznaczyć na przechowawcę ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki Pana Kowalski Jan  i ujawnić   

adres przechowywania zarchiwizowanych dokumentów Spółki ul. ……………, ….Warszawa  

b) Zobowiązać się do złożenia do KRS wniosku o wykreślenie, dokonania niezbędnych opłat w tym 

za ogłoszenie w MSiG oraz dołączenia oświadczenia o braku toczących się postępowań sądowych, 



administracyjnych, komorniczych oraz o oświadczenia zaspokojeniu wszystkich wierzytelności wraz 

z ujawnieniem przechowawcy dokumentów, oświadczenia o niezatrudnieniu pracowników 

c) Po wykreśleniu z Rejestru Przedsiębiorców KRS zobowiązać się do złożenia do urzędu skarbowego 

formularza NIP-8 oraz odrębnie do ZUS formularz ZUS ZWPA (wyrejestrowujący wspólników spółki 

jako płatnika składek za własne obowiązkowe ubezpieczenie społeczne) 

d)  Zobowiązać się do sporządzeniu bilansu na dzień wykreślenia i zakończenia działalności   i 

dołączyć do archiwum. 

 Podpisy wspólników> 

………………    …………….. 

Oświadczenie wspólników spółki XY Kowalski  sp. j., ul. …………….. .., …. 

Warszawa KRS 00001111, REGON 111111, NIP 511111 

z dn. ………………… 

 

1. Wskutek rozwiązania Spółki i wykreśleniu z rejestru, wspólnicy zgodnie oświadczyli, ze 

zobowiązania Spółki, które ujawnił załączony bilans na 31.12.20.. w wysokości 

……………………………. aktualne na dzień niniejszego oświadczenia i wg sporządzonego 

spisu wierzycieli  

W razie dochodzenia ich przez wierzycieli, wspólnicy uznają je co do wartosci i terminu 

wymagalności jak Spółka i przejmują jako własne, osobiste i solidarnie zobowiązanie do 

zapłaty na rzecz wymienionych wierzycieli. 

2. Oświadczają również, ze na dzień oświadczenia brak jest toczących się postępowań sądowych, 

administracyjnych, komorniczych  

3. Oświadczają że przechowawca dokumentów Spółki jest Kowalski Jan  a   adres 

przechowywania zarchiwizowanych dokumentów Spółki jest: ul. ……………………, … 

Warszawa,  

4. Oświadczają o niezatrudnianiu pracowników 

  

 Podpisy wspólników> 

……………………                       ………………… 


