
Likwidacja spółki z o.o. 

Kompleksowy opis procedury likwidacji spółki z o.o. 
od rozwiązania spółki, aż do momentu wykreślenia spółki z rejestru 

przedsiębiorców KRS 
 
1. Typowe czynności są zależne od przesłanek likwidacji spółki i w zależności 

od okoliczności powodujących rozwiązanie spółki tj.  wola wspólników, 
upływ terminu na jaki spółka została zawarta lub inne przyczyny 

przewidziane w umowie spółki  
 
- w tych okolicznościach w/w uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki, 

musi być zaprotokołowania w formie aktu notarialnego sporządzona - przez 
notariusza 

- z momentem podjęcia takiej uchwały otwiera się likwidacja sp. z o.o. a dla 
swej ważności uchwała wymaga oddania na nią kwalifikowanej większości 
dwóch trzecich głosów.  

 -  w treści uchwały o rozwiązaniu spółki należy wskazać osobę lub osoby, 
które będą pełnić funkcję likwidatora oraz sposób reprezentacji spółki 
przez likwidatorów. 

- obowiązkiem likwidatorów jest zgłoszenie otwarcia likwidacji do sądu 
rejestrowego w ciągu 7 dni ( z uwagi na wejście przepisów 01-07-2021- robi 

się to elektronicznie przez Portal Rejestrów Sądowych) przez dodanie do 
nazwy spółki oznaczenia: „w likwidacji”, wykreślenie informacji o osobach 
wchodzących do zarządu spółki, wykreślenie informacji o prokurentach 

spółki, a także wpisanie danych likwidatorów oraz sposobu reprezentacji 
spółki przez likwidatorów. Należy pamiętać, ze uchwała ma swój numer 
repetytorium i zamiast załączania protokołu notarialnego wskazuje się 

właśnie ten numer. Inne dokumenty załącza się w formie skanów w pdf 
lub xml, np. zgody likwidatorów na pełnienie funkcji wraz ze wskazaniem 

adresu do doręczeń.  Jeśli funkcje likwidatorów pełnią dawni członkowie 
zarządu spółki to nie ma problemu ze złożeniem wniosku. W innym 
przypadku Likwidatorzy mogą udzielić pełnomocnikowi (radcy prawnemu 

lub adwokatowi) pełnomocnictwa do reprezentacji spółki w postępowaniu 
przed KRS, wtedy wniosek złoży i podpisze pełnomocnik. 

- poza samym zgłoszeniem otwarcia likwidacji do rejestru przedsiębiorców 
KRS, spółka musi dokonać ogłoszenia otwarcia likwidacji w Monitorze 
Sądowym i Gospodarczym, a w tym ogłoszeniu należy wezwać wszystkich 

wierzycieli spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech 
miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia. Okresu tego nie można skrócić- 
procedura składania wniosków o publikację ogłoszeń jest sformalizowana 

i wymaga wypełnienia formularza MSiG-M1 z załączonym tekstem 
ogłoszenia podpisanego przez likwidatorów. Ten składa się w punktach 

przyjmowania ogłoszeń, w sądach rejestrowych zlokalizowanych prze 
wydziałach gospodarczych sądów rejonowych. 

- likwidatorzy muszą sporządzić bilans likwidacyjny w terminie 15 dni od 

dnia otwarcia likwidacji a po zakończonym każdym roku obrachunkowym 
w trakcie likwidacji maja obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe i 

złożyć dokumenty finansowe w KRS. Ostatni bilans likwidacyjny sporządza 



się na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku 

pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.  
- czynności likwidacyjne to te które zmierzają do zakończenia interesów 

bieżących spółki: ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i 
upłynnienie majątku spółki. – a zawieranie nowych umów z 
kontrahentami, dozwolone jest tylko wówczas, gdy prowadzić będą do 

zakończenia spraw będących w toku i zabezpieczających posiadany 
majątek przed degradacją przed samą sprzedażą.,  

  -podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub 

zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu 
miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli 

- zamknięcie likwidacji następuje przez Sprawozdanie likwidacyjne, które  
sporządza się na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku 
pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Sprawozdanie 

to likwidatorzy przedstawiają wspólnikom, którzy powinni je zatwierdzić 
uchwałą Zgromadzenia Wspólników a Likwidatorzy ogłaszają zatwierdzone 

sprawozdanie likwidacyjne w siedzibie spółki oraz dokonują zgłoszenia 
zamknięcia likwidacji do sądu rejestrowego i wykreślenia spółki z rejestru 
przedsiębiorców wskazując koniecznie przechowawcę dokumentów Spółki 

.  Wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców KRS 
powinni złożyć takie dokumenty jak: sprawozdanie likwidacyjne,  protokół, 
w zwykłej formie pisemnej potwierdzający zatwierdzenie sprawozdania 

likwidacyjnego przez zgromadzenie wspólników,  oświadczenie 
likwidatorów o ogłoszeniu sprawozdania likwidacyjnego w siedzibie spółki, 

uchwałę zgromadzenia wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i 
dokumentów rozwiązanej spółki, oświadczenie likwidatorów o braku 
toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych 

oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności; 
 

2. Spółka może być również rozwiązana przez złożenie wniosku o ogłoszenie 
upadłości, ogłoszenie upadłości spółki, postanowieniem Sądu, 
przeprowadzenie likwidacji majątku przez syndyka wg. przepisów prawa 

upadłościowego. W przypadku zaspokojenia, chociażby częściowego 
wierzycieli syndyk ma obowiązek zgłosić wniosek o wykreślenie spółki z 
rejestru przedsiębiorców KRS.   Samo złożenie wniosku o ogłoszenie 

upadłości spółki nie powoduje i nie gwarantuje rozwiązania spółki. 
  

3. Inne przyczyny rozwiązania przewidziane prawem to sytuacje szczególne 
mające miejsce na przykład przy łączeniu się spółek (w której nie będzie 
prowadzona likwidacja), czy będące sankcją za naruszenie przepisów 

antymonopolowych. 
  

  
  
  
  
  


