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Zgodnie z ustawą z 12 marca 

2022 roku o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa, 

obywatele Ukrainy 

przebywający legalnie na 

terenie Polski i posiadający 

numer PESEL mogą 

podejmować działalność 

gospodarczą na takich samych 

zasadach, jak obywatele Polski. 

Nasz przewodnik ma za zadanie 

ułatwienie wyboru 

odpowiedniej formy prawnej 

dla podejmowanej działalności. 

Marzec 

2022  
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1. Działalność gospodarcza w Polsce  

Przedsiębiorca chcący założyć działalność gospodarczą w Polsce może wybrać spośród 

różnych form prawnych: jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę. 

 

Działalność gospodarcza 

 

 

 

 

               Jednoosobowa   w formie spółki 

 

Jeżeli działalność ma podjąć i prowadzić wspólnie kilka osób, konieczne będzie 

prowadzenie jej w formie spółki. 

Warto zawsze pamiętać, że jednoosobowa działalność gospodarcza nie jest jedyną opcją 

dostępną dla przedsiębiorcy. 

Przy wyborze formy działalności zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy za 

zobowiązania będzie kryterium decydującym.  

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiedzialność jest 

ograniczona do wniesionych wkładów. W innych formach działalności gospodarczej trzeba 

tą kwestię każdorazowo badać.  

W niektórych formach działalności gospodarczej majątek osobisty przedsiębiorcy i jego 

małżonka (w zależności od ustroju małżeńskiego) może być bardziej narażony na 

odpowiedzialność za zobowiązania (długi). 

 

2. Jednoosobowa działalność gospodarcza 

Jednoosobowa działalność gospodarcza i przedsiębiorca ją prowadzący to jedno i to samo. 

Taka struktura ułatwia  zarządzanie przedsiębiorstwem i ogranicza formalności. Od strony 

formalnej wymagane jest jedynie rejestracja w Rejestrze Przedsiębiorców (CEIDG - 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). 

Ta forma działalności gospodarczej nie ma jednak odrębnej osobowości prawnej, a zatem 

nie pozwala na skuteczną ochronę majątku przedsiębiorcy przed odpowiedzialnością za 

zaobowiązania. 
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W przypadku trudności finansowych wierzyciele firmy jednoosobowej mogą dochodzić 

roszczeń i żądać spłaty z majątku osobistego przedsiębiorcy. Ponadto przedsiębiorca 

nie ma możliwości zabezpieczenia części swojego majątku osobistego poprzez 

sporządzenie oświadczenia o braku możliwości jego zajęcia. Majątek osobisty i majątek 

„firmowy” są tożsame. 

3. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki 

Polskie prawo przewiduje szeroką gamę spółek, z których mogą korzystać przedsiębiorcy. 

Są to:  

Spółki osobowe: 

• spółka jawna, 

• spółka partnerska, 

• spółka komandytowo-akcyjna 

• spółka komandytowa. 

Spółki kapitałowe: 

• spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

• prosta spółka akcyjna, 

• spółka akcyjna. 

Niektóre z tych form są bardziej popularne ze względu na niższe koszty operacyjne i 

prostsze zarządzanie.  

Spółki kapitałowe są bardzo rozpowszechnione w Polsce. Ich funkcjonowanie jest pod 

wieloma względami bardziej elastyczne niż funkcjonowanie spółek osobowych. Z tego 

względu są one często lepszym  rozwiązaniem dla przedsiębiorców chcących rozpocząć 

działalność w Polsce.  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest z kolei znacznie częściej wykorzystywana 

w Polsce do prowadzenia biznesu niż spółka akcyjna. 

  

4. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najbardziej rozpowszechnioną formą 

prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, ze względu na swoje liczne zalety. 

Wysokość kapitału zakładowego może być dowolnie ustalana przez wspólników (przy 

wzięciu pod uwagę minimalnego kapitału zakładowego określonego przez przepisy), a 

odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do wysokości wniesionych przez nich 

wkładów. 

Powstanie spółki 
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Aby powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, konieczne jest: 

• zawarcie umowy spółki, 

• wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, 

a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia 

nadwyżki,  

•  powołanie zarządu; 

• ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa 

lub umowa spółki; 

• wpis do rejestru.  

Umowa spółki musi być zawarta przez wspólników w formie aktu notarialnego.  

Umowa ta powinna określać: firmę (nazwę) i siedzibę spółki, przedmiot działalności, 

wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez 

poszczególnych wspólników, czas trwania spółki, jeśli została zawarta na czas określony.  

Umowę spółki można zawrzeć również za pośrednictwem Internetu – należy wypełnić 

formularz umowy udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości             

(wzorzec umowy). W tym celu konieczne jest posiadanie profilu zaufanego i numeru 

PESEL. Z tego powodu łatwiejszym rozwiązaniem dla cudzoziemca jest stawienie się 

przed notariuszem i zawarcie aktu notarialnego. 

Uwaga! kapitał musi być w pełni wniesiony przez wspólników. 

Spółka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru 

Sądowego. Wcześniej może działać przez 6 miesięcy jako "spółka w organizacji". 

Liczba wspólników , odpowiedzialność wspólników  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być założona przez co najmniej jednego 

wspólnika - osobę fizyczną i/lub osobę prawną (przy czym jedynym wspólnikiem nie może 

być inna spółka jednoosobowa).  

Zgodnie z polskim prawem za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada jedynie spółka jako 

osoba prawna. Nie znaczy to jednak, że jej wspólnicy nigdy nie ponoszą żadnej 

odpowiedzialności. 

Istotnym jest , że każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki wyłącznie do 

wysokości swojego wkładu – co jest największą zaletą tej struktury. 

Wspólnik ma prawo do udziału w zyskach wykazanych w rocznym sprawozdaniu 

finansowym i przeznaczonych do podziału na mocy uchwały zgromadzenia wspólników. 

Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zyski są dzielone proporcjonalnie do liczby 

udziałów posiadanych przez każdego wspólnika.  

Kapitał, wartość udziałów i charakter wkładów 
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Minimalny kapitał wynosi 5 000 PLN. Wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 50 

PLN. 

Wkłady mogą być wniesione: 

• w gotówce, 

• w naturze (w tym przypadku umowa spółki musi dokładnie określać cel aportu). 

Organy spółki 

Zarząd: 

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją – jest więc organem obowiązkowym. 

Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, którzy mogą być wybierani 

spośród wspólników lub osób trzecich. Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani 

uchwałą walnego zgromadzenia, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.  

Czas trwania kadencji zarządu jest określony w statucie. 

Zgromadzenie wspólników: 

Zgromadzenie wspólników składa się ze wszystkich wspólników spółki. Zwoływane jest w 

trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym, w celach takich, jak zatwierdzenie rocznego 

sprawozdania finansowego lub podjęcia decyzji w sprawie ważnych wydarzeń w życiu 

spółki.  

Walne zgromadzenie podejmuje w szczególności uchwały w sprawie: 

• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki, rocznego 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium 

członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

•  roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub 

sprawowaniu zarządu albo nadzoru,  

• zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 

• nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 

nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, 

• zwrotu dopłat dokonanych przez wspólników. 

Rada nadzorcza: 

Utworzenie rady nadzorczej jest obligatoryjne w spółkach o kapitale powyżej 500 000 PLN 

i posiadających więcej niż 25 wspólników. W pozostałych spółkach jest fakultatywne ( 

można utworzyć ale przepisy do tego nie zobowiązują) 

Rada Nadzorcza składa się  z co najmniej trzech członków, którzy są powoływani i 

odwoływani uchwałą wspólników (wyłącznie osób fizycznych). 

http://www.alicjabien.pl/
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Jej zadaniem jest kontrolowanie działalności spółki oraz zapewnienie właściwego 

zarządzania spółką.  

Podatki 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób prawnych według zryczałtowanej stawki 19%.  

Uwaga! Wspólnicy są również opodatkowani bezpośrednio od dywidendy.  

 

4. Spółka akcyjna (SA) 

Spółka akcyjna jest najczęstszym wyborem w przypadku konieczności utworzenia dużej 

spółki, w której działa kilka osób, a ich udział w spółce opiera się na zainwestowanym 

kapitale. Ta forma umożliwia realizację projektów wymagających znacznej kapitalizacji lub 

rozwoju na rynkach giełdowych. W porównaniu z innymi spółkami koszty zarządzania 

spółką akcyjną są wyższe, zwłaszcza ze względu na obowiązkowe coroczne badanie 

sprawozdań finansowych. Struktura jest też bardziej skomplikowana. 

Powstanie spółki 

Umowa spółki musi być zawarta przez wspólników w formie aktu notarialnego. Umowa ta 

powinna określać: firmę (nazwę) i siedzibę spółki, przedmiot działalności, wysokość 

kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału 

zakładowego, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, 

czy na okaziciela;czas trwania spółki, jeśli została zawarta na czas określony.  

Spółka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.  

Liczba, charakter i odpowiedzialność akcjonariuszy 

Spółka akcyjna może być utworzona przez co najmniej jednego akcjonariusza – osobę 

fizyczną i/lub osobę prawną (przy czym jedynym akcjonariuszem nie może być 

jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). 

Każdy akcjonariusz odpowiada za zobowiązania spółki tylko do wysokości swojego 

wkładu. 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zyskach wykazanych w rocznym sprawozdaniu 

finansowym, zbadanym  przez biegłego rewidenta i przeznaczonych do wypłaty 

akcjonariuszom przez walne zgromadzenie. Zasadniczo zyski są dzielone zgodnie z liczbą 

akcji posiadanych przez każdego akcjonariusza. Jeżeli udziały nie zostały w pełni 

opłacone, zyski dzieli się zgodnie z wpłatami dokonanymi w celu opłacenia udziałów.  

Kapitał, wartość udziałów i charakter wkładów 

Świadectwo udziałowe musi być sporządzone w formie pisemnej. Wkłady mogą być: 

• pieniężne, 

• w naturze. 
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Statut spółki może oczywiście przewidywać inne ustalenia dotyczące udziału w zyskach. 

Spółka akcyjna musi posiadać minimalny kapitał w wysokości 100 000 PLN. 

Wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz.  

 

 

Organy zarządzające 

Zarząd: 

Kadencja członków zarządu nie może przekraczać 5 lat. Podobnie jak w spółce z 

ograniczoną odpowiedzialnością, zarząd reprezentuje spółkę i prowadzi jej sprawy. 

Powołanie zarządu jest obowiązkowe, ale w spółce akcyjnej to rada nadzorcza co do 

zasady powołuje i odwołuje członków zarządu (chyba że umowa spółki stanowi inaczej). 

Walne zgromadzenie: 

Walne zgromadzenie jest organem obowiązkowym. W jego skład wchodzą wszyscy 

akcjonariusze spółki. Zwoływane jest w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym, w celach 

takich, jak zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego lub podjęcie decyzji w 

sprawie ważnych wydarzeń w życiu spółki.  

Rada nadzorcza: 

W przypadku spółki akcyjnej rada nadzorcza jest zawsze organem obowiązkowym. 

Sprawuje ona stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich obszarach jej 

działalności. 

Jej zadaniem jest mianowanie członków Zarządu oraz zapewnienie właściwego 

zarządzania spółką przez członków Zarządu. 

W szczególności rada nadzorcza jest odpowiedzialna za ocenę sprawozdań pod 

względem ich zgodności z zapisami i dokumentami oraz rzeczywistą sytuacją, a także za 

wnioski zarządu dotyczące podziału zysków lub pokrycia strat oraz za przedkładanie 

walnemu zgromadzeniu pisemnego sprawozdania rocznego zawierającego wyniki tej 

oceny. 

W skład rady wchodzi co najmniej 3 członków, osób fizycznych, powoływanych przez 

walne zgromadzenie akcjonariuszy (chyba że statut spółki stanowi inaczej). 

Podatki 

Spółka akcyjna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych 

według zryczałtowanej stawki 19%.  

Uwaga! Wspólnicy są również opodatkowani bezpośrednio od dywidendy.  

 

5. Prosta spółka akcyjna (PSA) 
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Od 1 lipca 2021 r. w Polsce można założyć prostą spółkę akcyjną. Jej głównym celem jest 

zapewnienie elastyczności dla firm innowacyjnych o charakterze start-upów. 

Łączy ona cechy spółki partnerskiej i spółki akcyjnej. Główną cechą wspólną ze spółką 

partnerską jest przede wszystkim możliwość wniesienia wkładu rzeczowego (w postaci 

pracy lub usług).  

 

Powstanie spółki 

Do utworzenia prostej spółki akcyjnej konieczne jest: 

• zawarcie umowy spółki, 

• ustanowienie organów spółki wymaganych przez ustawę lub umowę spółki; 

• dokonanie wpłat przez akcjonariuszy, 

• wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie kapitału akcyjnego, 

• wpisanie spółki do rejestru. 

Umowa spółki musi być zawarta przez wspólników w formie aktu notarialnego. Umowa ta 

powinna określać: firmę (nazwę) i siedzibę spółki, przedmiot działalności, wysokość 

kapitału zakładowego, a jeśli wkłady są wnoszone w naturze (w formie pracy lub usług): 

rodzaj i czas trwania usługi, skład organów, czas trwania spółki.  

Podobnie jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną 

można założyć przez Internet. Akt założycielski musi być złożony za pośrednictwem 

strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Aby tego dokonać nadal jednak 

wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego i numeru PESEL. 

Spółka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru 

Sądowego. Wcześniej może działać przez 6 miesięcy jako "spółka w organizacji".  

Liczba, charakter i odpowiedzialność akcjonariuszy 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być założona przez co najmniej jednego 

akcjonariusza – osobę fizyczną i/lub osobę prawną (jedynym akcjonariuszem nie może być 

jednak jednoosobowa działalność gospodarcza). 

Akcjonariusze nie są związani zobowiązaniami spółki, co oznacza, że ich 

odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości wniesionych wkładów. 

Akcjonariusz ma prawo do udziału w zyskach, a także do otrzymania wypłaty z kapitału 

zakładowego w wysokości wynikającej z rocznego sprawozdania finansowego i 

przeznaczonej do podziału uchwałą walnego zgromadzenia (chyba że statut spółki stanowi 

inaczej). 

Zasadniczo zyski są dzielone według posiadanych akcji.  

Kapitał, wartość udziałów i charakter wkładów 
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Kapitał akcyjny musi wynosić przynajmniej 1 zł. Akcje nie mają wartości nominalnej, 

stanowią część kapitału zakładowego i są niepodzielne. 

Może on być wniesiony w postaci: 

• pieniężnej, 

• niepieniężnej, 

• w postaci świadczenia pracy lub usług. 

Akcje nie są materializowane w formie dokumentu (świadectwa, jak w spółce akcyjnej).  

Organy zarządzające 

Należy zauważyć, że przepisy dotyczące organów prostych spółek akcyjnych przewidują 

kilka różnic w porównaniu ze spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką 

akcyjną. 

Zarząd lub rada dyrektorów: 

W prostej spółce akcyjnej należy powołać zarząd lub radę dyrektorów. 

Zarząd kieruje działalnością spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd składa się z 

jednego lub większej liczby członków. Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani 

uchwałą wspólników, chyba że Statut stanowi inaczej. 

Jeżeli w spółce działa rada nadzorcza, organ ten powołuje i odwołuje członków zarządu 

(chyba że umowa spółki stanowi inaczej). Czas trwania kadencji jest określony w statucie. 

Rada dyrektorów kieruje także sprawami spółki i reprezentuje ją. W jej skład wchodzi 

jeden lub kilku dyrektorów. Dyrektorzy są powoływani i odwoływani uchwałą wspólników, 

chyba że statut spółki stanowi inaczej. 

Statut może różnicować zadania niektórych dyrektorów, którzy są określani jako: 

• dyrektorzy wykonawczy, 

• dyrektorzy niewykonawczy. 

Walne zgromadzenie:  

Walne zgromadzenie składa się ze wszystkich akcjonariuszy i może zebrać się na sesji 

zwyczajnej lub nadzwyczajnej w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego lub podjęcia decyzji o ważnych wydarzeniach w życiu spółki. Walne 

zgromadzenie podejmuje uchwały dotyczące m.in.: 

• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki, rocznego sprawozdania 

finansowego za poprzedni rok obrotowy, 

• dywidendy lub pokrycia straty, 

• udzielania absolutorium członkom organów nadzorczych spółki z wykonania przez 

nich obowiązków. 

Rada nadzorcza:  

http://www.alicjabien.pl/
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Statut spółki może przewidywać obowiązek powołania rady nadzorczej. 

Sprawuje ona stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich obszarach jej 

działalności. 

Składa się z co najmniej 3 członków, osób fizycznych, powoływanych uchwałą 

akcjonariuszy  (o ile umowa spółki nie stanowi inaczej). 

Podatki 

Prosta spółka akcyjna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych 

według zryczałtowanej stawki 19%.  

Uwaga! Akcjonariusze są również opodatkowani bezpośrednio od dywidendy.  

 

6. Spółka jawna 

Spółka jawna jest formą, która umożliwia prowadzenie szerokiego zakresu działalności 

gospodarczej. 

Ten typ spółki jest szczególnie odpowiedni dla firm z niewielką liczbą wspólników. 

Powstanie spółki 

Umowa spółki musi być sporządzona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

Musi zawierać wszystkie obowiązkowe informacje (nazwa spółki i miejsce jej siedziby, 

przedmiot działalności, wkłady i ich wartość, czas trwania, jeśli został określony). 

Nazwa spółki musi zawierać nazwisko lub nazwę co najmniej jednego ze wspólników. 

Liczba, charakter i odpowiedzialność wspólników 

W spółce musi uczestniczyć co najmniej dwóch wspólników. Mogą to być osoby prawne 

lub fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 

Każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony 

całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi partnerami i spółką. Odpowiedzialność 

partnerów ma charakter subsydiarny. Dlatego wierzyciel spółki może pozwać jej 

wspólników dopiero po uprzednim bezskutecznym staraniu się o zaspokojenie się 

bezpośrednio z majątku spółki. 

Reprezentacja 

Zasadniczo wszyscy wspólnicy mają prawo i obowiązek reprezentowania spółki i 

prowadzenia jej spraw. 

Umowa spółki może przewidywać, że zarządzanie spółką jest wyłączną kompetencją 

jednego lub kilku wspólników. Ograniczenie to będzie jednak obowiązywać wyłącznie 

pomiędzy wspólnikami i nie będzie można się na nie powoływać wobec osób trzecich. 

Ponadto wspólnik zarządzający spółki nie może otrzymywać żadnego wynagrodzenia z 

tytułu pełnienia tej funkcji. 

http://www.alicjabien.pl/
mailto:kancelaria@alicjabien.pl#_blank


 

\\  

 
 ul. Pawilońska 47, 91-487 Łódź, Polska, tel. 042 630 40 10, fax. 042 630 97 00 

www.alicjabien.pl, kancelaria@alicjabien.pl 

 

11 

Podatki 

W zależności od rodzaju wspólnika, działalność spółki podlega opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych według stawek progresywnych: 

• 17% < 120 000 PLN, 

• 32% > 120 000 PLN. 

lub podatek dochodowy od osób prawnych według jednolitej stawki 19%. 

 

7. Spółka komandytowa 

Spółka komandytowa jest spółką, w której interesie leży rozróżnienie dwóch rodzajów 

wspólników: komplementariuszy i komandytariuszy, których prawa i obowiązki w spółce 

nie będą takie same. 

Powstanie spółki 

Umowa spółki sporządzana jest w formie aktu notarialnego i musi zawierać wszystkie 

obowiązkowe informacje (nazwa spółki i miejsce jej siedziby, cel działalności itp.) 

Nazwa spółki musi składać się z nazwiska co najmniej jednego komandytariusza i nie może 

wskazywać nazwisk komplementariuszy - W przeciwnym razie komplementariusz 

odpowiada bez ograniczeń  za długi spółki, tak jak komandytariusz. 

Liczba, charakter i odpowiedzialność wspólników 

Musi być co najmniej dwóch wspólników - komplementariusz, który ma taką samą pozycję 

prawną jak wspólnik w spółce jawnej, tzn. odpowiada za długi spółki bez ograniczeń, oraz 

komandytariusz, którego odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości sumy 

określonej w umowie spółki jako "suma komandytowa". 

Reprezentacja 

Spółka komandytowa jest reprezentowana przez jednego lub kilku komplementariuszy. 

Komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. 

Podatki 

W zależności od rodzaju wspólnika, działalność spółki podlega opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych według stawek progresywnych lub podatkiem 

dochodowym od osób prawnych według stawki liniowej 19%. 

 

8. Spółka komandytowo-akcyjna 

Powstanie spółki 

Statut spółki musi być sporządzony w formie aktu notarialnego. W dokumentach tych 

należy podać m.in. nazwę i siedzibę, przedmiot działalności, wkłady komplementariuszy i 

http://www.alicjabien.pl/
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ich wartość, czas trwania, jeżeli został określony, oraz kapitał zakładowy i wartość 

nominalną udziałów. Kapitał ten nie może być mniejszy niż 50 000 PLN. 

Nazwa spółki musi zawierać nazwisko co najmniej jednego komandytariusza i 

nie może wskazywać nazwisk wspólników. 

W przeciwnym razie taki wspólnik odpowiada za długi  spółki  bez ograniczeń, podobnie 

jak komandytariusz. 

Liczba, charakter i odpowiedzialność wspólników 

Musi być co najmniej dwóch wspólników - komplementariusz, który jest w takiej samej 

sytuacji prawnej jak wspólnik spółki jawnej, tzn. odpowiada bez ograniczeń za długi spółki, 

oraz akcjonariusz, który nie odpowiada za długi spółki. 

Reprezentacja 

Spółka komandytowa jest reprezentowana przez jednego lub kilku komplementariuszy. 

Akcjonariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. 

Najważniejsze sprawy dla spółki wymagają uchwały walnego zgromadzenia. 

W spółce komandytowo-akcyjnej możliwe jest ustanowienie rady nadzorczej. Jeżeli liczba 

akcjonariuszy przekracza dwudziestu pięciu, ustanowienie rady nadzorczej jest 

obowiązkowe. 

Podatki 

W zależności od rodzaju wspólnika, działalność spółki podlega opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych według stawek progresywnych lub podatkiem 

dochodowym od osób prawnych według stawki liniowej 19%. 

 

9. Spółka partnerska  

Wybór tej formy jest zastrzeżony dla niektórych zawodów – spółkę partnerską mogą 

założyć tylko osoby fizyczne posiadające specjalne kwalifikacje zawodowe do 

wykonywania danego zawodu. 

Powstanie spółki 

Umowa spółki musi być sporządzona w formie pisemnej, w przeciwnym razie będzie 

nieważna. Oprócz podstawowych elementów, takich jak przedmiot działalności, nazwa i 

siedziba, należy w nim wymienić zawody wykonywane w ramach przedsiębiorstwa.  

Jeśli chodzi o system spółek osobowych, przepisy dotyczące spółek jawnych mają 

generalnie zastosowanie do spółek zawodowych. 

Liczba, charakter i odpowiedzialność partnerów 

W spółce musi być co najmniej dwóch wspólników określanych mianem partnerów. 

Partnerzy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania 

zawodów wymienionych w Kodeksie Spółek Handlowych. Są to : 

http://www.alicjabien.pl/
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• Adwokat,  

• Aptekarz,  

• Architekt,  

• Inżynier budownictwa,  

• Biegły rewident,  

• Broker ubezpieczeniowy, 

• Doradca podatkowy,  

• Makler papierów wartościowych,  

• Doradca inwestycyjny,  

• Księgowy,  

• Lekarz,  

• Lekarz dentysta,  

• Lekarz weterynarii,  

• Notariusz,  

• Pielęgniarka/Pielęgniarz,  

• Położna/Położny,  

• Fizjoterapeuta,  

• Radca prawny,  

• Rzecznik patentowy,  

• Rzeczoznawca majątkowy  

• Tłumacz przysięgły. 

Partner nie ponosi osobistej odpowiedzialności za działania lub zaniechania pozostałych 

partnerów, jednak partnerzy mogą rozszerzyć zakres swojej odpowiedzialności. 

Wykonywanie wolnego zawodu w przedsiębiorstwie może być uzależnione od spełnienia 

dodatkowych wymagań określonych w przepisach. 

Reprezentacja 

Każdy partner może reprezentować spółkę i ponosić za nią odpowiedzialność, chyba że 

umowa spółki stanowi inaczej.  

Umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentowanie 

spółki powierza się zarządowi. 

Podatki 

Działalność wspólników podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych według stawek progresywnych: 

• 17% < 120 000 PLN, 

• 32% > 120 000 PLN. 

 

 

Pamiętajmy , że szystkie czynności związane z rozpoczynaniem działalności 

wymagają dodatkowej wiedzy i umiejętności fachowych. 

Zawsze warto zasięgnąć porady specjalisty z dziedziny prawa. 

http://www.alicjabien.pl/
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Pytania? Odpowiedzi! 

Jakie będą należne podatki i składki na ubezpieczenie społeczne? 

Rozpoczęcie działalności gospodarczej oznacza konieczność płacenia podatków i składek 

na ubezpieczenie społeczne. Kwoty te będą różne w zależności od wyboru struktury 

prawnej i specyfiki działalności. Jest to bardzo złożone zagadnienie. W przypadku 

konkretnego przedsięwzięcia zaleca się konsultację z wykwalifikowanym specjalistą – 

szczególnie obecnie po wprowadzeniua zupełnie nowych przepisów podatkowych w 

ramach tzw. Polskiego Ładu. 

Jakie są koszty rejestracji spółki? 

Koszty przedstawiają się następująco: 

• 500,00 zł – wpis do KRS (250,00 zł – wpis zgodnie ze wzorem statutu z systemu 

teleinformatycznego), 

• 250,00 zł - każda zmiana wpisu w rejestrze KRS (200,00 zł – zmiana wpisu 

dokonanego zgodnie ze wzorem statutu z systemu teleinformatycznego), 

• 100,00 zł - ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (obowiązkowe przy 

wpisie do KRS i innych). 

Czy mogę dokonać przekształcenia mojej spółki? 

Tak, każda forma spółki handlowej może zostać przekształcona w każdą inną formę spółki, 

zarówno kapitałowej, jak i osobowej. W ten sposób mała struktura, która chce się 

stopniowo rozwijać aż do momentu wejścia na giełdę, może w odpowiednim momencie 

zostać przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Czy mogę zostać wspólnikiem w istniejącej spółce z o.o.? 

Tak, osoba fizyczna lub prawna może zostać wspólnikiem spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością poprzez nabycie udziałów, np. na podstawie umowy sprzedaży. 

Czy przedsiębiorstwa w Polsce mają numery identyfikacyjne? 

Tak, w Polsce przedsiębiorstwa posiadają numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). Jest to 

10- cyfrowy numer nadawany podczas rejestracji w rejestrze przedsiębiorców. 

Gdzie można znaleźć bazy danych o przedsiębiorstwach? 

Wszystkie informacje o spółkach zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym 

(KRS) można znaleźć za pośrednictwem dostępnej dla wszystkich i bezpłatnej 

wyszukiwarki: https://ekrs.ms.gov.pl/. 
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Forma prawna wybrana? 

Umowa spółki zawarta? 

Zobacz naszą listę innych ważnych kroków! 

 

 

otworzyć rachunek 

bankowy 

 

znaleźć  

 

internetową 

znaleźć dobrego 

księgowego... 
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Uwagi 

Ten przewodnik ma na celu dostarczenie ogólnych informacji na temat stanu prawa 

spółek w Polsce, tak aby czytelnik mógł łatwiej zrealizować swoje plany związane z 

rozpoczęciem działalności gospodarczej. Przedstawione tu informacje nie są jednak 

wystarczające do założenia firmy bez porady kompetentnego specjalisty. 

Kwestie prawne i księgowe są bardzo złożone i zawsze wymagają dogłębnej analizy. 
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