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1) RODZAJE SPÓŁEK

Przedsiębiorcy w Polsce mogą prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o różne rodzaje 
spółek. Opisujemy najważniejsze cechy każdej z nich.

Spółki kapitałowe i osobowe – podział
Poszczególne rodzaje spółek można przydzielić do dwóch podstawowych kategorii:

- spółki osobowe: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna,

- spółki kapitałowe: akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna.

Istnieje ponadto szczególny rodzaj spółki, jaką jest spółka cywilna.

Spółka cywilna

Najprostsza ze wszystkich spółek. Nie jest regulowana przepisami prawa handlowego, lecz 
cywilnego. Nie posiada osobowości prawnej, dlatego wszelkie prawa i obowiązki wynikające z jej 
założenia dotyczą wyłącznie wspólników. Mogą ją utworzyć co najmniej 2 osoby fizyczne lub 
prawne.

Założenie spółki cywilnej nie wymaga wniesienia jakiegokolwiek kapitału zakładowego przez 
wspólników. Mają oni natomiast obowiązek zawarcia pisemnej umowy. W dokumencie tym 
powinien zostać wpisany cel gospodarczy działania spółki. Spółka cywilna nie wymaga rejestracji, 
lecz każda osoba fizyczna będąca jej wspólnikiem powinna zostać zarejestrowana w CEIDG.

Wszyscy wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem (w tym 
prywatnym) za jej zobowiązania. Prowadzenie spółki cywilnej nie wymaga prowadzenia pełnej 
księgowości – aż do przekroczenia przychodów 2 mln euro w danym roku.

Spółka jawna

Spółka jawna to osobowa spółka handlowa, która posiada zdolność prawną, pomimo braku 
osobowości prawnej. Może więc zaciągać zobowiązania oraz nabywać prawa. Organizację taką 
mogą tworzyć zarówno osoby fizyczne, inne spółki prawa handlowego, jak i osoby prawne. Może 
powstać na skutek przekształcenia spółki cywilnej.

Założenie spółki jawnej wymaga podpisania umowy pisemnej lub przy użyciu elektronicznego 
formularza w systemie S24. Konieczne jest również dokonanie wpisu do KRS.

Każdy wspólnik jest zobowiązany wnieść równy wkład (pieniężny lub niepieniężny) do kapitału 
zakładowego. Odpowiadają oni solidarnie za zobowiązania spółki – również swoim osobistym 
majątkiem. Do kwoty 2 miliony złotych nie ma obowiązku prowadzenia pełnej księgowości ani 
składania sprawozdań finansowych.
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Spółka partnerska

Osobowa spółka handlowa, którą mają prawo założyć co najmniej 2 osoby fizyczne uprawnione do 
wykonywania wolnych zawodów. Nie ma osobowości prawnej, lecz posiada zdolność prawną. 
Istotną zaletą tego rodzaju spółki jest brak wymaganego kapitału zakładowego. W celu jej założenia 
należy zawrzeć umowę pisemną, bez aktu notarialnego. Spółka partnerska podlega rejestracji w 
KRS. Do limitu 2 milionów euro można prowadzić uproszczoną księgowość.

Każdy wspólnik spółki partnerskiej ma obowiązek wniesienia wkładu. Spółka odpowiada za swoje 
zobowiązania całym majątkiem. Odpowiedzialność partnerów jest natomiast ograniczona – jeżeli 
określony wspólnik popełni tzw. błąd w sztuce, wtedy pozostali nie poniosą konsekwencji.

Spółka komandytowa

Spółka osobowa, która posiada zdolność prawną. Może ją utworzyć co najmniej dwóch partnerów, 
spośród których jeden będzie komplementariuszem, a drugi komandytariuszem.

Komplementariusz – prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje, ponosi ograniczoną 
odpowiedzialność za długi spółki.
Komandytariusz – odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki do wysokości sumy 
komandytowej, nie reprezentuje organizacji.

Spółka komandytowa to jeden z rodzajów spółek, które nie są objęte określonym minimalnym 
kapitałem zakładowym. Założenie takiej firmy wymaga rejestracji w KRS oraz zawarcia umowy w 
formie aktu notarialnego. Istnieje również obowiązek prowadzenia pełnej księgowości.

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka osobowa mająca zdolność prawną, ale nie posiadająca osobowości prawnej. Tworzy ją co 
najmniej dwóch partnerów – akcjonariusz oraz komplementariusz. Akcjonariusz nie ponosi 
odpowiedzialności za zobowiązania spółki, a komplementariusz odpowiada za nie całym swoim 
majątkiem.

Założenie spółki komandytowo-akcyjnej wymaga rejestracji w KRS, stworzenia statusu spółki oraz 
zawarcia umowy założycielskiej w formie aktu notarialnego. Każdy akcjonariusz i 
komplementariusz powinien wnieść swój wkład. Minimalny kapitał zakładowy został określony na 
kwotę 50 000 złotych. Każdy wspólnik ma prawo uczestniczenia w zyskach, a komplementariusze 
do prowadzenia spraw spółki. Istnieje obowiązek prowadzenia pełnej księgowości.

Spółka z o.o.

Rodzaj spółki kapitałowej prawa handlowego, która posiada osobowość prawną. Mogą ją utworzyć 
osoby prawne lub osoby fizyczne. Rejestracja wymaga zgłoszenia w KRS oraz zawarcia umowy 
potwierdzonej aktem notarialnym. Dopuszczalne jest założenie spółki z o.o. przez jedną osobę – 
wówczas zamiast umowy sporządza się akt założycielski potwierdzony notarialnie.
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Spółka z o.o. wymaga wniesienia kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 5 000 złotych, 
przy czym udział jednego wspólnika nie może być niższy niż 50 złotych. Za zobowiązania 
odpowiada całym majątkiem spółka, podczas gdy wspólnicy ponoszą odpowiedzialność jedynie do 
wysokości wniesionego przez siebie wkładu.

Prowadzenie spółki z o.o. wymaga pełnej księgowości oraz sporządzania sprawozdań finansowych 
na koniec roku obrotowego.

Spółka akcyjna

Spółka kapitałowa dysponująca osobowością prawną. Może być założona przez co najmniej jedną 
osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną mającą zdolność prawną. Spółka akcyjna 
emituje akcje. Ich nabywcy – akcjonariusze – stają się wspólnikami spółki.

Założenie spółki akcyjnej wiąże się z koniecznością dokonania wpisu do KRS, sporządzenia 
umowy założycielskiej oraz statutu spółki. Wymagane jest także wpłacenie kapitału zakładowego w
kwocie minimum 100 000 złotych. Majątek spółki nie należy do akcjonariuszy. Zyskują oni 
natomiast prawo do dywidendy (udziału w zyskach) i są zwolnieni z odpowiedzialności za 
zobowiązania. Ciąży ona na spółce, która odpowiada za swoje długi całym majątkiem.

Prawo do reprezentowania spółki akcyjnej oraz prowadzenia jej spraw posiadają członkowie 
zarządu, których zwykle powołuje i odwołuje co najmniej 3-osobowy organ zwany radą nadzorczą 
– każda spółka akcyjna ma obowiązek jej ustanowienia. Spółki akcyjna to jeden z rodzajów spółek,
które wymagają prowadzenia pełnej księgowości. Konieczne jest również dokonywanie audytów
oraz sporządzanie i publikacja rocznych raportów finansowych.

Prosta spółka akcyjna

1 lipca 2021 roku wchodzi w życie nowy rodzaj spółki nazywany prostą spółką akcyjną (PSA). Jest 
to uproszczona forma spółki akcyjnej, którą można znacznie łatwiej założyć, prowadzić, a w razie 
konieczności rozwiązać. Do jej najważniejszych zalet można zaliczyć:

- możliwość powołania rady dyrektorów – organu łączącego funkcje rady nadzorczej oraz zarządu,
brak minimalnego kapitału zakładowego – istnieje jedynie konieczność wniesienia kapitału
akcyjnego w symbolicznej kwocie 1 zł,

- możliwość rozwiązania spółki bez przeprowadzania formalnej likwidacji – w tym celu można
przenieść majątek na któregoś z akcjonariuszy,
mniej skomplikowane procedury zakładania i prowadzenia spółki – nie uzyskuje ona statusu spółki
publicznej,

- możliwość zawarcia umowy online – za pośrednictwem portalu S24,
prawo podejmowania decyzji przez organy PSA w sposób zdalny – za pomocą komunikatorów i
poczty elektronicznej,

- bardziej elastyczne zasady działania spółki oraz określania typów akcji,
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- możliwość prowadzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszy.

Rodzaje spółek - spółki możemy podzielić na spółki prawa handlowego i prawa cywilnego. Na 
gruncie prawa cywilnego wyróżniamy spółkę cywilną, która powstaje w drodze umowy, w myśl 
której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, przez 
działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa ta powinna być 
zawarta w formie pisemnej dla celów dowodowych, więc jej uchybienie nie jest powodem 
stwierdzenia nieważności umowy [[[Kodeks]] cywilny 1964, art. 860]. Spółka cywilna nie posiada 
osobowości prawnej. Źródłem prawa dla spółki cywilnej jest Kodeks Cywilny.

Wspólnikami spółki cywilnej mogą być osoby fizyczne, osoby prawne a także jednostki 
organizacyjne niebędące osobami prawnymi. Wkładem do spółki cywilnej mogą być ruchomości 
oraz nieruchomości, prawa na dobrach materialnych czy nawet praca wspólnika. Wkłady 
wspólników mogą mieć różną wartość. Majątek spółki stanowi majątek wspólników. Należy 
pamiętać, że spółka cywilna nie jest płatnikiem podatku dochodowego. Podatek jest płacony przez 
jej wspólników.

Rys. 1, źródło: https://mfiles.pl/pl/index.php/Plik:Rodzaje_spolek.jpg

Do spółek osobowych zaliczamy spółki: jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną. 
W przeciwieństwie do spółki cywilnej osobowe spółki handlowe są podmiotami prawa, mogą więc 
we własnym imieniu nabywać prawa, w tym prawa rzeczowe, a także zaciągać zobowiązania i być 
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pozywane [[[Kodeks spółek handlowych]] 2000, art. 8]. Należy jednak pamiętać, że spółki 
handlowe nie są osobami prawnymi, ustawa przyznaje im jednak zdolność prawną. Spółki osobowe
charakteryzuje co do zasady osobista odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. 
Odpowiedzialność ta jest solidarna ze spółką i pozostałymi wspólnikami. Spółki osobowe powstają 
w momencie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis może nastąpić dopiero po podpisaniu 
umowy spółki lub statusu przez właścicieli. Istnieje możliwość wniesienia wkładu w formie pracy 
wspólników na rzec spółki.

Do spółek kapitałowych zaliczamy spółki: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjną. Spółki 
kapitałowe w odróżnieniu od spółek osobowych posiadają osobowość prawną. Są to spółki 
najsilniej uregulowane w prawie. Wkłady wspólników do tych spółek muszą mieć charakter 
majątkowy, więc świadczenie pracy na rzecz spółki nie jest dozwolone. Sprawy spółki prowadzi 
specjalnie powołany w tym celu organ. Wyłączona jest również osobista odpowiedzialność 
wspólników za zobowiązania spółki. Spółki kapitałowe mogą być tworzone w każdym dowolnym 
celu, nie tylko w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Co nie zmienia faktu, że w praktyce 
prawie wszystkie spółki kapitałowe prowadzą działalność gospodarczą.

Spółką w organizacji jest spółka kapitałowa w okresie pomiędzy zawarciem umowy (w przypadku 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) lub zawiązaniem spółki akcyjnej a wpisem do rejestru. 
Spółka ta może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania [Kodeks spółek 
handlowych, art 11]. Za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę w organizacji odpowiada spółka 
oraz osoby, które działały w jej imieniu. Jest to odpowiedzialność solidarna. Kodeks spółek 
handlowych wprowadził spółkę w organizacji ze względu na czas jaki upływa między zawarciem 
umowy lub podpisaniem statusu a rejestracją spółki. Ten proces może trwać nawet kilka miesięcy.

2) ZALETY I WADY POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK

Zalety i wady spółki cywilnej

Jest to umowa pomiędzy przedsiębiorcami jednoosobowymi, przez którą Ci przedsiębiorcy chcą 
zrealizować jakiś wspólny cel gospodarczy, np. sprzedaż określonych produktów. Jest to forma 
prowadzenia działalności gospodarczej odpowiednia dla ludzi, którzy darzą się wzajemnym 
zaufaniem, np. dla firm rodzinnych. W tym przypadku również rejestracja następuje w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie ma wymaganego kapitału minimalnego. 
Żeby zarejestrować spółkę cywilną najpierw każdy ze wspólników musi zarejestrować 
jednoosobową działalność gospodarczą.

Zalety:

- Niski koszt rejestracji

- Łatwość i szybkość rejestracji spółki

- Większy kapitał – dzięki połączeniu sił wspólników

- Każdy ze wspólników ma prawo do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji
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- Możliwość wyboru wszystkich form opodatkowania

- Swoboda w formułowaniu umowy spółki

Wady:

- Wspólnicy odpowiadają razem, każdy ze wspólników całym swoim majątkiem za zobowiązania
powstałe w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej

- Skład osobowy właścicieli jest stały – nie można sprzedać swojego udziału w spółce cywilnej

Zalety i wady spółki jawnej

Jest to spółka handlowa, czyli uregulowana w kodeksie spółek handlowych. Jest to spółka osobowa,
czyli jej funkcjonowanie opiera się na osobach wspólników tworzących tę spółkę. Tę formę 
prowadzenia działalności gospodarczej rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym. W 
przypadku spółki jawnej nie istnieje wymóg minimalnego kapitału koniecznego do rozpoczęcia jej 
działalności. Wspólnicy spółki jawnej za jej zobowiązania również odpowiadają całym swoim 
majątkiem, solidarnie z innymi wspólnikami i spółką. Jednak w tym przypadku spółka posiada swój
majątek odrębny i to z tego majątku w pierwszej kolejności będą zabierane pieniądze w przypadku 
długów.

Zalety:

- Każdy ze wspólników może prowadzić sprawy spółki i ją reprezentować

- Elastyczność i swoboda w formułowaniu treści umowy spółki, można na przykład niektórych
wspólników pozbawić prawa do reprezentowania spółki na zewnątrz

- Nie ma minimalnego kapitału na start

- Możliwość korzystania ze zryczałtowanych form opodatkowania

Wady:

- Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki

- Obowiązek corocznego sporządzania sprawozdania finansowego

- Wyższy koszt rejestracji firmy niż w przypadku spółki cywilnej lub jednoosobowej działalności
gospodarczej

Zalety i wady spółki partnerskiej

Jest to specyficzna forma prowadzenia działalności gospodarczej, zarezerwowana jedynie dla tzw. 
wolnych zawodów, czyli np. lekarzy, księgowych, pielęgniarek, adwokatów. Spółka ta funkcjonuje 
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podobnie jak spółka jawna, z tą różnicą, że partner nie będzie ponosił odpowiedzialności za 
działania innych partnerów i osób przez nich zatrudnionych.

Zalety:

- Ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w wyniku działalności innych
partnerów

- Brak wymagań kapitałowych

- Partnerzy mogą powołać zarząd, który będzie w ich imieniu prowadził sprawy spółki

- Możliwość korzystania z uproszczonej księgowości

Wady:

- Spółkę tę mogą założyć jedynie osoby wykonujące wolny zawód

- Spółka partnerska nie może być prowadzona jednoosobowo

- Odpowiedzialność partnerów za zobowiązania spółki

Zalety i wady spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest to spółka pozwalająca na wnoszenie kapitału przez wspólników, którzy 
mogą wyłączyć całkowitą odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Wspólnikami są 
komplementariusze, którzy prowadzą sprawy spółki, reprezentują ją oraz w pełni ponoszą 
odpowiedzialność za zobowiązania spółki oraz komandytariusze, którzy nie mają prawa do 
reprezentowania spółki i prowadzą jej sprawy w ograniczonym stopniu, za to odpowiadają za długi 
spółki jedynie do wysokości sumy pieniężnej określonej w umowie spółki (suma komandytowa).

Zalety:

- Możliwość ograniczenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki, jeżeli występuje się w roli
komandytariusza

- Nie ma określonych wymagań co do wysokości sumy komandytowej

Wady:

- Umowa spółki musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, co pociąga za sobą dodatkowe
koszty

- Nieograniczona odpowiedzialność komplementariuszy

Zalety i wady spółki komandytowo-akcyjnej
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Ta forma prowadzenia działalności gospodarczej funkcjonuje na podobnej zasadzie co spółka 
komandytowa, z tą różnicą, że zamiast komandytariuszy mamy do czynienia z akcjonariuszami. 
Ponadto określony jest minimalny kapitał potrzebny do założenia spółki komandytowo–akcyjnej, 
który wynosi 50 000 zł. Spółka ta nabywa dla siebie kapitał poprzez emisję akcji.

Zalety:

- Brak odpowiedzialności za zobowiązania spółki przez akcjonariusza

- Możliwość pozyskania kapitału na rozwój spółki przez emisję akcji

Wady:

- Wysoki minimalny kapitał na założenie działalności gospodarczej (50 000 zł)

- Konieczność sporządzenia statutu spółki w formie aktu notarialnego, co generuje dodatkowe
koszty

- Trzeba prowadzić pełną księgowość (co zwiększa koszty prowadzenia firmy)

Zalety i wady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jest to jedna z częściej wybieranych w Polsce form prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka 
ta jest spółką kapitałową, co oznacza że nie opiera się na osobach wspólników, lecz na kapitale, 
który dzielony jest na udziały, którymi, co do zasady, można swobodnie obracać. Ponadto już nie 
sami wspólnicy, ale spółka odpowiada za swoje zobowiązania. Znaczy to, że jeżeli spółka ma długi 
to jej wierzyciele, co do zasady, mogą domagać się zwrotu tych długów tylko i wyłącznie z majątku
spółki, nie mogą sięgnąć po zwrot pieniędzy do kieszeni wspólników, jak miało to miejsce w 
przypadku spółek osobowych.

Zalety:

- Wyłącznie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia
działalności gospodarczej

- Możliwość pozyskania kapitału przez włączenie nowego wspólnika lub sprzedaż udziałów w
spółce

Wady:

- Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości

- Kosztowna procedura rejestracyjna
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- Podwójne opodatkowanie dochodów – spółka płaci podatek CIT a jej wspólnicy podatek PIT od
osiągniętych dochodów

- Minimalny próg pieniędzy potrzebnych do założenia spółki (5 000 zł)

Zalety i wady spółki akcyjnej

Spółka akcyjna jest przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na dużą skalę, jej 
rejestracja jest kosztowna, a wprowadzenie spółki na giełdę czasochłonne.

Zalety:

– Możliwość pozyskania kapitału na giełdzie poprzez emisję lub sprzedaż akcji

- Brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki

- Większa wiarygodność – dzięki szeregowi wymogów stawianych przez dopuszczenie do wejścia
na giełdę

- Łatwość zmian właścicielskich i kapitałowych

Wady:

- Wysoki minimalny kapitał zakładowy (100 000 zł)

- Kosztowny i czasochłonny czas rejestracji i wprowadzenia spółki na giełdę

- Mniejsi akcjonariusze nie mają wpływu na funkcjonowanie spółki

- Pełna księgowość i obowiązki sprawozdawcze wobec akcjonariuszy

- Podwójne opodatkowanie dochodów – spółki podatkiem CIT oraz zysku akcjonariuszy.
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ŹRÓDŁA

ROZDZIAŁ 1
https://efl.pl/pl/biznes-i-ty/artykuly/rodzaje-spolek-w-polsce
https://mfiles.pl/pl/index.php/Rodzaje_spółek

ROZDZIAŁ 2
https://6krokow.pl/zalety-i-wady-roznych-form-dzialalnosci-gospodarczej/#zalety-i-wady-
jednoosobowej-dzialalnosci-gospodarczej
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