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O tym, że czas jest 
wszystkim, wspominał 
już Napoleon i niewiele 
się w tej materii zmieniło 
na przestrzeni wieków. 
Każdy, kto ma dobry 
pomysł na biznes, musi 

szybko przystąpić do jego realizacji, jeśli nie 
chce zostać wyprzedzony przez konkurencję. 
Czy warto więc skrócić czas wejścia w świat 
biznesu poprzez kupno gotowej spółki? Zde
cydowanie tak. Na zakup gotowej spółki de
cydujemy się głównie, gdy potrzebujemy 
firmy o określonej specyfikacji, posiadającej 
konkretne zezwolenie czy koncesję. Dzieje się 
tak np. w momencie, gdy jesteśmy zainte
resowani nabyciem podmiotu, który uzyskał 
dotację lub takiego, który posiada zadłużenie 
mogące być wykorzystane dla tworzenia tar
czy podatkowej. 
Zakup gotowej spółki jest jednak ciekawą 
alternatywą dla każdego, kto próbuje swo

ich sił w świecie biznesu. Polski kodeks spółek 
handlowych został przygotowany przez prawni
ków dla prawników i samodzielne zarejestrowa
nie spółki, wypełnienie wszystkich formularzy, 
a w efekcie przebrnięcie przez całą procedurę 
jest zadaniem katorżniczym i niemal niemożli
wym do zrealizowania dla laika. Nie dziwą więc 
stawki profesjonalnych pełnomocników ocze
kujących zapłaty rzędu kilku tysięcy złotych za 
przygotowanie projektu umowy spółki oraz 
formularzy rejestrowych. Do tego trzeba jesz
cze doliczyć taksę notarialną - jeśli nie zakła
damy spółki jawnej czy partnerskiej, te bowiem 
(co do zasady) mogą mieć akt erekcyjny sporzą
dzony w zwykłej formie pisemnej. 

Czas goni nas... 
Założenie spółki powinno według ustawy o kra
jowym rejestrze sądowym trwać nie dłużej niż 
14 dni. W praktyce sądy często nie dotrzymują 
tego terminu, wydłużając czas oczekiwania na 
wpis do trzech, a w skrajnych wypadkach i do 
czterech tygodni! Wpis do rejestru nie kończy 

całej procedury, bo potrzebny jest jeszcze NIP 
i REGON. Sąd rejestrowy w terminie do trzech 
dni roboczych od dnia dokonania wpisu prze
syła oczywiście odpowiednie wnioski do urzędu 
statystycznego, urzędu skarbowego i do ZUS, 
które nadają naszej spółce numery i wpisują ją 
do swojej ewidencji, ale na to również trzeba po
czekać - czasem i dwa tygodnie. 

E-udogodnienia - nie dla wszystkich 
Od 1 stycznia 2012 r. istnieje oczywiście moż
liwość rejestracji spółki z o.o. przez internet. 
Sposób ten stanowi duże udogodnienie dla 
przedsiębiorców, pozwala bowiem na rejestra
cję spółki w jeden dzień. Szkoda tylko, że taka 
furtka nie została udostępniona także dla osób, 
które chciałyby prowadzić działalność w in
nej formie, np. niezwykle popularnych spółek 
komandytowych. 

Kupno spółki jest proste i wygodne 
Tymczasem gotową spółkę można faktycznie 
nabyć w trakcie jednego spotkania, otrzymać 

do niej komplet dokumentów oraz uregu
lować w banku kwestie związane z przeję
ciem kont. Nabycie nowej spółki polega 
bowiem na nabyciu udziałów/akcji w no
wym podmiocie oraz dokonaniu odpo
wiednich zmian w organach kupowanej 
spółki. Wszystkie te czynności mogą być 
przeprowadzone jednego dnia. Oferta 
podmiotów sprzedających gotowe wehi
kuły jest zaś coraz szersza i obejmuje obec
nie obok „pustych" spółek także podmioty 
wyposażone w odpowiednie decyzje, kon
cesje czy mogących się wylegitymować 
dłuższą, nawet dwuletnią historią. Rzad
kością są jednak gotowe spółki jawne czy 
komandytowe. Zakup gotowej spółki 
jest więc ciekawą alternatywa dla każ
dego, zwłaszcza że koszty zakupu zaczy
nają się zbliżać do kosztów, które trzeba 
wyłożyć na założenie przy asyście praw
nika i notariusza. 
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