
28.04.2020 
Temat: ZANIM ZAŁOŻYSZ FIRMĘ – 
podstawowe pojęcia prawne oraz 

formy organizacyjno-prawne 
przedsiębiorstw) 



 
Podczas zajęć poznasz: 

1. PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE 
2. RÓŻNE FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 
Zapoznaj się z przedstawioną prezentacją. Zapisz w zeszycie formy 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz ich cechy 
charakterystyczne. Jest to bardzo obszerny materiał, ale bardzo 
przydatny, kiedy wrócimy do opracowywania biznesplanów). 

 
 

 



POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (DEFINICJA) –art. 2 ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie prowadzenia działalności 
gospodarczej.  
Działalność gospodarcza to: 
•  zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, 

usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie 
kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa,  

• wykonywana w sposób zorganizowany  
• i ciągły. 
 
USTAWY NIE STOSUJE SIĘ 
(art.3 ww. ustawy) – do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie 
upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, 
leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników 
pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych 
innych usług związanych z pobytem turystów. 

 



PRZEDSIĘBIORCA to –(art. 4)  
 

a)osoba fizyczna, która we własnym imieniu prowadzi działalność 
gospodarczą, 
 
b)osoba prawna, która we własnym imieniu prowadzi działalność 
gospodarczą, 
 
c)jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna 
ustawa przyznaje zdolność prawną, która we własnym imieniu prowadzi 
działalność gospodarczą, 
 
d) wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich 
działalności gospodarczej, 

 



ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
W POLSCE: 

 
A) SWOBODA PODEJMOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 
B) OGRANICZONA SWOBODA PODEJMOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPDOARCZEJ DLA DZIEDZIN WYMAGAJĄCYCH KONCESJI 
 

C) DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA OBJĘTA OBOWIĄZKIEM UZYSKANIA ZEZWOLENIA 
 

D) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OBJĘTA OBOWIĄZKIEM UZYSKANIA LICENCJI 
 

E) ZASADA RÓWNOŚCI 
 

F) ZASADA OCHRONY KONKURENCJI 
 

G) ZASADA SWOBODY UMÓW 



OSOBA FIZYCZNA 
PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZĄ  
(wymagana rejestracja w CEIDG 
– więcej na kolejnych zajęciach) 



SPÓŁKA CYWILNA 

Definicja spółki cywilnej - spółka osobowa tworzona na podstawie 
prawa cywilnego.  
Nie jest ona przedsiębiorcą tylko wspólnicy są przedsiębiorcami.  
Zakładana jest przez nich aby osiągnąć jakiś cel gospodarczy opisany 
w umowie.  
Każdy ze wspólników posiada odrębny wpis do ewidencji 
działalności, natomiast spółka ma swój numer regon oraz nip.  
Odrębnie wspólnicy są właścicielami całego majątku spółki.  
Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej i nie jest 
przedsiębiorstwem – przedsiębiorcami są natomiast wspólnicy 
spółki. 



Utworzenie spółki cywilnej - Utworzenie spółki cywilnej 
wymaga zawarcia przez wspólników pisemnej umowy, 
nie musi być ona jednak spisywana w obecności 
notariusza.  
• Zawiązanie spółki cywilnej musi być zgłoszone w 
urzędzie gminy, gdzie wspólnicy (a nie spółka) zostaną 
wpisani do Ewidencji Działalności Gospodarczej.  
•Spółka powinna również otrzymać w Urzędzie 
Statystycznym numer REGON, a w urzędzie skarbowym – 
NIP. 
•Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki 
cywilnej- osobista, solidarna odpowiedzialność 
wszystkich wspólników, nie ma charakteru 
subsydiarnego.  
 



SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO - SPÓŁKI OSOBOWE  

SPÓŁKA JAWNA 

Definicja spółki jawnej – jest osobową spółką prawa 
handlowego powołaną do prowadzenia przez wspólników 
działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa. Jako 
spółka osobowa oparta jest w zasadzie na niezmiennym 
składzie osobowym, gdzie regułą jest podejmowanie decyzji 
w formie uchwał jednomyślnie, brak jest 
wyspecjalizowanych organów, a do prowadzenia spraw 
spółki i jej reprezentowania powołani są wszyscy wspólnicy, 
spółka ta nadaje się do prowadzenia przedsiębiorstw 
średniej wielkości. Spółkę rejestruje się w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. 



Utworzenie spółki jawnej - Jak stanowi art. 23 kodeksu, umowa spółki powinna 
być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Jeżeli umowa przewiduje 
wniesienie jako wkładu prawa własności nieruchomości lub użytkowania 
wieczystego, konieczne jest zawarcie w formie aktu notarialnego zgodnie z 
wymogiem art. 158 KC, pod rygorem nieważności w całości lub części (art. 58 3 
KC). 

 
Ponieważ w formie spółki jawnej może być prowadzone przedsiębiorstwo 
mniejszych i większych rozmiarów, wskazanym jest, aby strony w umowie spółki 
wyraźnie oświadczyły, iż zawierają umowę spółki jawnej. Zgodnie z treścią art. 25 
KSH umowa spółki jawnej powinna zawierać : 
 
 firmę (określoną wedle wymogów art. 24 KSH) i siedzibę spółki,  
 określenie wkładów określonych przez każdego wspólnika i ich wartości,  
 przedmiot działalności spółki.  
 
Umowa spółki może zawierać także inne postanowienia dotyczące np. sposobu 
prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji, podziału zysków i strat, powodów 
rozwiązania spółki i innych kwestii uregulowanych w kodeksie. 
 



Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej - 
Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez 
ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi 
wspólnikami oraz ze spółką. Wierzyciel spółki może prowadzić 
egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z 
majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna 
odpowiedzialność wspólnika). Osoba przystępująca do spółki 
odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej 
przystąpienia.  
 
Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. Prawo wspólnika 
do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych 
i pozasądowych spółki. 
 



SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO - SPÓŁKI OSOBOWE  
SPÓŁKA PARTNERSKA 

Definicja spółki partnerskiej – jest spółka osobowa utworzona 
przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego 
zawodu (lub więcej niż jednego wolnego zawodu) pod własną 
firmą. Właściwość ta stanowi o szczególnej specyfice spółki 
partnerskiej. Służy ona wyłącznie do wykonywania wolnych 
zawodów, a krąg osób, które mogą zostać wspólnikami, jest 
ograniczony (w przeciwieństwie do innych typów spółek, w których 
brak takich ograniczeń).  
 
W zakresie łączenia się ze sobą osób wykonujących wolne zawody 
istnieją jednak ograniczenia, narzucone przez ustawy o zawodach 
doradczych. I tak: doradca podatkowy może być wspólnikiem spółki 
partnerskiej tylko z innymi doradcami podatkowymi, biegły 
rewident tylko z innymi biegłymi rewidentami, a adwokat tylko z 
innymi adwokatami i radcami prawnymi. 



Utworzenie spółki partnerskiej - Spółkę partnerską 
rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka 
powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Przed zgłoszeniem 
spółki partnerskiej do właściwego rejestru należy zawrzeć 
umowę spisaną w formie aktu notarialnego, pod rygorem 
nieważności.  
 
Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co 
najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie i 
partner bądź i partnerzy albo spółka partnerska oraz 
określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce, np. 
Jan Kowalski i partnerzy – księgowi. 



SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO 
SPÓŁKI OSOBOWE  

 

SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA 



2 TYPY WSPÓLNIKÓW (podział ze względu na 
odpowiedzialność wspólników) 

 
 
 
 
 
KOMPLEMENTARIUSZE   KOMANDYTARIUSZE 
 



Utworzenie spółki komandytowej- 
Umowa spółki komandytowej w 
formie aktu notarialnego, podlega 
rejestracji w KRS. Spółka powstaje z 
chwilą wpisu do rejestru. 



SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO 
SPÓŁKI OSOBOWE  

 

SPÓŁKA  
KOMANDYTOWO – AKCYJNA  

Definicja spółki komandytowo-akcyjnej- spółka osobowa mająca na 
celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której 
wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden 
wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co 
najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. 



2 TYPY WSPÓLNIKÓW  
(podział ze względu na odpowiedzialność wspólników) 

 
 
KOMPLEMENTARIUSZE   AKCJONARIUSZE 
 
 

KOMPLEMENTARIUSZE - odpowiada za zobowiązania spółki całym 
swoim majątkiem, reprezentuje spółkę. 
 
AKCJONARIUSZ - nie odpowiada za zobowiązania spółki, 
reprezentuje jako pełnomocnik. 
  
 



Utworzenie spółki komandytowo-akcyjnej - 
Umowa spółki komandytowej w formie aktu 
notarialnego, podlega rejestracji w KRS. Spółka 
powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Minimalny 
kapitał zakładkowy 50 000,00 zł (komplementariusz 
nie ma obowiązku wnoszenia wkładu do kapitału 
zakładowego) 
 



SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO 
SPÓŁKI KAPITAŁOWE  

 
SPÓŁKA  

Z OGRANICZONĄ ODPOWEIDZIALNOŚCIĄ 

Definicja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - jest 
samodzielnym podmiotem posiadającym osobowość prawną i 
stanowi najczęściej występującą formę spółki kapitałowej - Dla 
przedsiębiorców planujących przedsięwzięcia gospodarcze w większym 
rozmiarze lub wiążące się z wysokim ryzykiem, wybór spółki 
kapitałowej jaką jest spółka z o.o. zazwyczaj jest dużo bardziej korzystny 
od spółki osobowej. Dzięki konstrukcji spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, prowadząc firmę, można nie mieć większych obaw, 
że odpowie się za długi firmy osobistym majątkiem.  



Wspólnicy spółki z o.o. - może posiadać 
jednego lub większą liczbę wspólników, 
którymi mogą zostać osoby fizyczne lub 
osoby prawne, czyli np. inne spółki. 
Jedynym wyjątkiem jest przepis mówiący, 
że jednoosobowa spółka z o.o. nie może być 
zawiązana wyłącznie przez inną 
jednoosobową sp. z o.o. 
  
 



Umowa spółki i rejestracja- Umowa spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością musi być 
zawarta w formie aktu notarialnego. 
Wspólnicy (wspólnik) muszą wnieść wkłady 
na pokrycie całego kapitału zakładowego. 
Rejestracja spółki z o.o. musi zostać 
dokonana w KRS. Spółka nabywa osobowość 
prawną po zarejestrowaniu.  
 



Kapitał zakładowy - powinien wynosić co najmniej 
5 000 złotych. Wartość nominalna udziału nie może 
być niższa niż 50 złotych. Kapitał zakładowy spółki 
dzieli się na udziały o równej albo nierównej 
wartości nominalnej. Udziały nie mogą być 
obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli 
udział jest obejmowany po cenie wyższej od 
wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do 
kapitału zapasowego. 
 



Zarząd spółki i inne organy spółki – reprezentuje i prowadzi 
sprawy spółki. W skład zarządu obejmować może jednego lub 
więcej członków.  
 
• Zarząd nie musi składać się ze wspólników (funkcję zarządu 
mogą pełnić osoby nie posiadające udziału w spółce).  
 
•  Zarząd jest powoływany i odwoływany decyzją wspólników 
(chyba, że umowa spółki stanowi inaczej). Organem 
wolicjonalnym jest Rada Nadzorcza. 
 



SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO 
SPÓŁKI KAPITAŁOWE  

 

SPÓŁKA  
AKCYJNA 

Definicja Spółki Akcyjnej - spółka kapitałowa utworzona w rezultacie 
zgromadzenia przez wspólników kapitału akcyjnego, pokrytego 
gotówką bądź aportami (wkładem niepieniężnym), dzielącego się na 
akcje o równej wartości nominalnej. 



Akcja – papier wartościowy, forma finansowania 
własnego przedsiębiorstwa, potwierdzające udział ich 
właściciela w kapitale spółki. Różnią się od obligacji i 
papierów komercyjnych tym, że nieznana jest długość 
ich posiadania. Nabywca akcji w każdej dowolnej chwili 
może je sprzedać. Akcje także mogą przynosić ich 
właścicielowi większe dochody, jednak ryzyko jest 
większe niż w przypadku obligacji. 



Umowa spółki i rejestracja- 
Utworzenie spółki akcyjnej wymaga 
ustanowienia jej statutu w formie 
aktu notarialnego. Spółka nabywa 

osobowość prawną z chwilą 
wpisania do KRS. 

 



Odpowiedzialność wspólników - za 
zobowiązania spółka odpowiada spółka 

całym swoim majątkiem. 
 

Akcjonariusze nie odpowiadają za 
zobowiązania spółki. 

 



Kapitał zakładowy - Kapitał 
zakładowy spółki powinien wynosić 
co najmniej 100 000 złotych, przy 
czym nominalna wartość akcji nie 
może być niższa niż 1 grosz. Kapitał 
zakładowy spółki akcyjnej dzieli się 
na akcje o równej wartości 
nominalnej. 
 



Organy spółki - Spółka akcyjna może 
działać tylko przez swoje organy:  
 
Walne zgromadzenie,  
 
Zarząd 
 
Radę nadzorczą 



Innymi formami prowadzenia działalności 
gospodarczej są organizacje pozarządowe 
prowadzące działalność gospodarczą: 
  
a) STOWARZYSZENIA PROWADZĄCE 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPDOARCZĄ 
 
b)FUNDACJE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZĄ 


