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 Formy prowadzenia działalności gospodarczej

 Rodzaje odpowiedzialności za zobowiązania związane z
prowadzeniem działalność gospodarczej

 Przepisy regulujące dziedziczenie

 Kontynuacja działalności w razie śmierci przedsiębiorcy

 Przykłady zastosowania przepisów w praktyce

 Zapis windykacyjny – nowa instytucja w prawie

 Zmiana formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej



1. FORMY PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ



DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA - DEFINICJA

 Art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa
działalność wytwórcza, budowlana, handlowa,
usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i
wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność
zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i
ciągły.



PRZEDSIĘBIORCA - DEFINICJA

 Art. 431 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny

 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i
jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 §
1, prowadząca we własnym imieniu działalność
gospodarczą lub zawodową.



JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, O KTÓREJ MOWA 
W ART. 331 § 1 - DEFINICJA

 Art. 331 § 1 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny

Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami
prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność
prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o
osobach prawnych.



FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ

• SAMODZIELNA DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZAPRZEDSIĘBIORCA 

JEDNOSOBOWY

•SPÓŁKI CYWILNE

•SPÓŁKI OSOBOWE

•SPÓŁKI KAPITAŁOWE

PRZEDSIĘBIORCA 
ZBIOROWY



PRZEDSIĘBIORCA 
JEDNOSOBOWY

 Działalność prowadzona na podstawie wpisu
do Ewidencji Działalności Gospodarczej

 Osobista odpowiedzialność za
zobowiązania swojej firmy całym
swoim majątkiem

 Elastyczna forma prowadzenia działalności
gospodarczej



SPÓŁKA CYWILNA

 Brak statusu przedsiębiorcy, przedsiębiorcami
są wspólnicy spółki cywilnej (jednoosobowi
przedsiębiorcy)

 Brak zdolności prawnej oraz upadłościowej

 Brak obowiązku ujawnienia spółki cywilnej w
KRS

 Odpowiedzialność solidarna wspólników
zarówno majątkiem wspólnym, jak i
majątkiem indywidualnym za
zobowiązania zaciągnięte w związku z
działalnością spółki



SPÓŁKI OSOBOWE

 Jednostki organizacyjne posiadające zdolność
prawną, przedsiębiorcy

 Typy: jawna, partnerska, komandytowa,
komandytowo – akcyjna

 Element istotny – substrat osobowy
(wspólnicy)

 Zobowiązania spółki pokrywane z jej
majątku, a w jego braku solidarnie z
majątku osobistego wspólników
(odpowiedzialność subsydiarna)



SPÓŁKI KAPITAŁOWE

 Osoby prawne

 Typy: z ograniczoną odpowiedzialnością,
akcyjna

 Element istotny – substrat kapitałowy
(udziały, akcje)

 Brak odpowiedzialności wspólników za
zobowiązania spółki, zobowiązania
pokrywane tylko z majątku spółki



2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA 

ZOBOWIĄZANIA 
PRZEDSIĘBIORCÓW 



4 RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI

NIEOGRANICZ
ONA

SUBSYDIARNA

SOLIDARNA OGRANICZONA



ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

NIEOGRANICZONA

 Odpowiedzialność całym majątkiem obecnym
i przyszłym

 Faktyczna możliwość ograniczenia
odpowiedzialności - małżeńska umowa majątkowa
(rozdzielność)

 Instytucje uniemożliwiające wyzbywania się majątku
(Art. 59 kc, Art. 527 kc, 1024 kc)



ODPOWIEDZIALNOŚĆ

SOLIDARNA

 Art. 366 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny

§ 1. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten
sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części
świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od
kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie
wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników
zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).

§ 2. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy
dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

SOLIDARNA

 WIERZYCIEL MOŻE ŻĄDAĆ całości lub
części świadczenia od:

 wszystkich dłużników łącznie

 od kilku z nich

 od każdego z osobna



ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

SOLIDARNA

 Art. 22 § 2. ustawy z dnia 15 września 2000 r.
Kodeks spółek handlowych

Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki
bez ograniczenia całym swoim majątkiem
solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze
spółką, z uwzględnieniem art. 31.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ

SUBSYDIARNA

 Art. 31. § 1. ustawy z dnia 15 września 2000 r.
Kodeks spółek handlowych

Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z
majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z
majątku spółki okaże się bezskuteczna
(subsydiarna odpowiedzialność wspólnika).



ODPOWIEDZIALNOŚĆ

SUBSYDIARNA

 W pierwszej kolejności za zobowiązania odpowiada
spółka swoim majątkiem



ODPOWIEDZIALNOŚĆ

SUBSYDIARNA

 Jeżeli spółka nie ma majątku Wierzyciel może
sięgnąć do majątku poszczególnych
wspólników

 Nie można wyłączyć takiej
odpowiedzialności



ODPOWIEDZIALNOŚĆ

OGRANICZONA

 Art. 151 § 4. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks
spółek handlowych

Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

 Art. 301 § 5. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks
spółek handlowych

Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania
spółki.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ

OGRANICZONA

 Zobowiązania pokrywane są jedynie z majątku spółki

 Wierzyciele nie mogą sięgać do majątków
poszczególnych wspólników

 Wyjątek: odpowiedzialność członków zarządu

(Art. 299 ksh)



PODSUMOWANIE

Przedsiębiorca   
1 – osobowy

• NIEOGRANICZONA

Spółka cywilna

• NIEOGRANICZONA
• SOLIDARNA

Spółki osobowe

• NIEOGRANICZONA
• SOLIDARNA
• SUBSYDIARNA

Spółki 
kapitałowe

• OGRANICZONA



3. DZIEDZICZENIE



PRZEPISY PRAWNE

 Art. 922. § 1. ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z
chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób.

 Art. 926. § 1. ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny

Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu.



4. KONTYNUOWANIE DZIAŁALNOŚCI 

SPÓŁKI W PRZYPADKU ŚMIERCI 
WSPÓLNIKA



SPÓŁKI 
OSOBOWE

Co do zasady śmierć 
stanowi przyczynę 

rozwiązania spółki –
wspólnicy mogą 

tego jednak 
uniknąć 

zamieszczając 
odpowiednie 

postanowienie w 
umowie spółki 

bądź podejmując 
stosowną uchwałę

 Art. 64. § 1. ustawy z dnia 15
września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych

Pomimo śmierci lub ogłoszenia
upadłości wspólnika oraz pomimo
wypowiedzenia umowy spółki przez
wspólnika lub jego wierzyciela,
spółka trwa nadal pomiędzy
pozostałymi wspólnikami,
jeżeli umowa spółki tak
stanowi lub pozostali wspólnicy
tak postanowią.



SPÓŁKI 
OSOBOWE

Regulacja taka 
służy 

zapobiegnięciu 
„paraliżu” 

decyzyjnego spółki

 Art. 60. ustawy z dnia 15 września
2000 r. Kodeks spółek handlowych

§ 1. Jeżeli umowa spółki stanowi, że
prawa, jakie miał zmarły wspólnik,
służą wszystkim spadkobiercom
wspólnie, a nie zawiera w tym względzie
szczególnych postanowień, wówczas do
wykonywania tych praw spadkobiercy
powinni wskazać spółce jedną
osobę. Czynności dokonane przez
pozostałych wspólników przed takim
wskazaniem wiążą spadkobierców
wspólnika.

§ 2. Przeciwne postanowienia umowy są
nieważne.



SPÓŁKI 
OSOBOWE

 Umowa spółki może zawierać
postanowienie stanowiące o:

 kontynuacji spółki z udziałem
spadkobierców

 kontynuacji spółki bez udziału
spadkobierców – obowiązek spłaty
spadkobierców



SPÓŁKI 
OSOBOWE

Wstąpienie do 
spółki na 
miejsce 

zmarłego 
wspólnika nie 
jest tożsame z 

dziedziczeniem 
po zmarłym

 Wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Szczecinie z dnia
25 października 2007 r. I SA/Sz 59/07

Wstąpienie do spółki jawnej jednego ze
spadkobierców w miejsce zmarłego
wspólnika pozostaje bez wpływu na
prawa spadkowe innych
spadkobierców, a w szczególności na
określenie przedmiotów majątkowych
wchodzących w skład masy spadkowej.
Mówiąc inaczej, wstąpienie do
spółki jawnej przez jednego
spadkobierców nie oznacza, że
jest on wyłącznym spadkobiercą
prawa majątkowego, jakim był
udział zmarłego w tejże spółce.



SPÓŁKI 
OSOBOWE

Spadkobiercy mogą 
chcieć uzyskać status 
komandytariusza - to 
co powoduje że  ich 
odpowiedzialność 

jest ograniczona do 
określonej sumy 

pieniężnej zwanej 
sumą komandytową

 Zgodnie § 1 art. 583 k.s.h., w
przypadku śmierci wspólnika spółki
jawnej jego spadkobierca może żądać
przekształcenia tej spółki w spółkę
komandytową i przyznania mu
statusu komandytariusza. Spółka
powinna w takiej sytuacji uwzględnić
żądanie spadkobiercy zmarłego
wspólnika, chyba że pozostali
wspólnicy podejmą uchwałę o
rozwiązaniu spółki.



SPÓŁKI 
OSOBOWE

Regulacja jest 
podyktowana tym, że 
spółka partnerska 

zrzesza osoby 
posiadające 
określone 

uprawnienia 
zawodowe

 Art. Art. 101. ustawy z dnia 15
września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych

Spadkobierca partnera nie
wstępuje do spółki w miejsce
zmarłego partnera, chyba że
umowa spółki stanowi
inaczej, z uwzględnieniem
art. 87.



SPÓŁKI 
OSOBOWE

Specyficzna regulacja 
dotyczy także spółki 

komandytowej 

 Art. 124. ustawy z dnia 15 września
2000 r. Kodeks spółek handlowych

§ 1. Śmierć komandytariusza nie stanowi
przyczyny rozwiązania spółki.
Spadkobiercy komandytariusza powinni
wskazać spółce jedną osobę do
wykonywania ich praw. Czynności
dokonane przez pozostałych
wspólników przed takim wskazaniem
wiążą spadkobierców komandytariusza.

§ 2. Podział udziału komandytariusza w
majątku spółki między spadkobierców
jest skuteczny wobec spółki jedynie za
zgodą pozostałych wspólników.



SPÓŁKI 
OSOBOWE 

Podsumowanie

 Wspólnicy mogą zapobiec
rozwiązaniu spółki w przypadku
śmierci wspólnika (umowa,
uchwała)

 Umowa spółki powinna przewidywać
czy po śmierci wspólnika spółka
będzie kontynuowała działalność z
udziałem spadkobierców

 Dowodem nabycia praw po zmarłym
jest postanowienie sądu o
stwierdzeniu nabycia spadku lub akt
poświadczenia dziedziczenia
sporządzony przez notariusza



SPÓŁKI 
KAPITAŁOWE

W spółkach 
kapitałowych duże 

znaczenie mają 
postanowienia 

umowne 

 Śmierć wspólnika nie stanowi
przyczyny rozwiązania spółki

 Odmienne regulacje dotyczą
spółki z o.o. i spółki akcyjnej



SP. Z O.O.

Można umownie 
ograniczyć 
wstąpienie 

spadkobierców 
zmarłego 

wspólnika do 
spółki

 Art. 183. § 1. ustawy z dnia 15 
września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych

Umowa spółki może ograniczyć
lub wyłączyć wstąpienie do spółki
spadkobierców na miejsce
zmarłego wspólnika.



SP. Z O.O.

Dla skuteczności 
wyłączenia lub 
ograniczenia 

konieczne jest  
dokonanie 

spłaty udziałów  
zmarłego

 Art. 183. § 1. ustawy z dnia 15
września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych

Umowa spółki powinna określać
warunki spłaty spadkobierców
niewstępujących do spółki, pod
rygorem bezskuteczności
ograniczenia lub wyłączenia.



SP. Z O.O.

Brak określenia 
warunków spłaty, 
niedokonanie jej 

lub rażące 
zaniżenie 

wysokości spłaty 
ma dotkliwe skutki

 Postanowienie Sądu Najwyższego z 
dnia 17 maja 2007 r. III CZP 45/07

Artykuł 183 § 1 k.s.h. wiąże

skuteczność przewidzianego nim
ograniczenia, zastrzeżonego w
umowie spółki, wyłącznie z
określeniem w tej umowie warunków
spłaty spadkobierców
niewstępujących do spółki.



SP. Z O.O.

Brak określenia 
warunków spłaty, 
niedokonanie jej 

lub rażące 
zaniżenie 

wysokości spłaty 
ma dotkliwe skutki

 Niedopuszczalna byłaby spłata
dokonywana na podstawie
nadmiernie zaniżonej, a przez to
sprzecznej z zasadami współżycia
społecznego, wyceny, co mogłoby być
uznane za próbę obejścia prawa (art. 2
k.s.h. w związku z art. 3531 k.c. w
związku z art. 58 § 1 k.c.)



SP. Z O.O.

Inny mechanizm 
powodujący 
ograniczenie 
wstąpienia 

spadkobierców do 
spółki

UMORZENIE UDZIAŁU

 Zastrzeżenie w umowie, że w
przypadku śmierci nastąpi
automatyczne umorzenie
udziałów zmarłego wspólnika

 Spółka obowiązana będzie
wypłacić spadkobiercom
wynagrodzenie za umorzone
udziały (art. 199 § 4 k.s.h.)



SP. Z O.O.

… a kiedy nie ma 
ograniczeń lub 
wyłączeń… 

 Wstąpienie w prawa i obowiązki
wspólnika następuje z mocy
prawa.

 W przypadku wstąpienia w prawa
i obowiązki wspólnika
spadkobierca staje się
wspólnikiem spółki

 Spadkobierca nie musi składać
żadnych oświadczeń o
przystąpieniu do spółki



SP. Z O.O.

… a kiedy nie ma 
ograniczeń lub 

wyłączeń… 

 Spadkobierca uzyskuje status
wspólnika z chwilą objęcia
spadku, a wobec spółki - z chwilą
zawiadomienia spółki o nabyciu
spadku

 Dowodem nabycia jest
postanowienie sądu o
stwierdzeniu nabycia spadku lub
akt poświadczenia dziedziczenia
sporządzony przez notariusza



SPÓŁKA 
AKCYJNA

Brak stosownej 
regulacji odnośnie 

spółki akcyjnej

 Przepisy o spółce akcyjnej nie
zawierają odpowiednika art. 183
k.s.h., ograniczającego lub
wyłączającego wstąpienie
spadkobierców wspólnika do
spółki z o.o.

 Umorzenie akcji i wypłata
wynagrodzenia spadkobiercom by
zapobiec wstąpieniu
spadkobierców do spółki (art. 359
§6 k.s.h.)



5. KONTYNUOWANIE 

DZIAŁALNOŚCI PO ŚMIERCI 1-
OSOBOWEGO PRZEDSIĘBIORCY



STAN PRAWNY DO 22.10.2011

 Dotychczas nie BYŁO możliwe aby konkretnej osobie
ze skutkiem prawnym przekazać określone
przedsiębiorstwo w spadku

 Znany polskiemu prawu zapis [zapis zwykły] tworzył
pomiędzy spadkobiercą a zapisobiorcą więź
obligacyjną do wydania oznaczonej rzeczy



STAN PRAWNY OD 23.10.2011

 Dodanie nowych przepisów do Kodeksu cywilnego

 Wprowadzenie instytucji zapisu windykacyjnego

 Umożliwienie przekazania oznaczonej osobie
konkretnego prawa majątkowego lub
przedsiębiorstwa

 Ma skutek rzeczowy (rozporządzający) tj. przenosi
własność



ZAPIS WINDYKACYJNY

 Może być umieszczony tylko w testamencie notarialnym

 Nie może zawierać warunku lub terminu

 Zapis windykacyjny jest skuteczny z chwilą śmierci
testatora

 Przedmiot zapisu windykacyjnego jest wyłączony ze spadku

 Potwierdzenie nabycia stwierdzane postanowieniem sądu
o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem
poświadczenia dziedziczenia



PRZEDMIOT ZAPISU WINDYKACYJNEGO

 Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:

1) rzecz oznaczona co do tożsamości (np. 
samochód, komputer, mieszkanie)

2) zbywalne prawo majątkowe  (udziały, akcje)

3) przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne,

4) ustanowienie na rzecz zapisobiercy 
użytkowania lub służebności



ZAPIS WINDYKACYJNY - ZALETY 

 Umożliwia pełniejsze wykonanie woli testatora

 Skutek rzeczowy powoduje, że przedmiot przechodzi
z chwilą śmierci testatora na rzecz wskazanej osoby
(uniknięcie sporów)

 Przy przekazywaniu

przedsiębiorstwa zapewniona

jest ciągłość jego działania



UPADŁOŚĆ A DZIEDZICZENIE

 Art. 119. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i
naprawcze

1. Jeżeli do spadku otwartego po ogłoszeniu upadłości powołany
zostaje upadły, spadek wchodzi do masy upadłości. Syndyk,
nadzorca sądowy albo zarządca nie składają oświadczenia o
przyjęciu spadku, a spadek uważa się za przyjęty z
dobrodziejstwem inwentarza.

2. Jeżeli otwarcie spadku nastąpiło przed ogłoszeniem upadłości, a do
chwili jej ogłoszenia nie upłynął jeszcze termin do złożenia
oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku i powołany
spadkobierca oświadczenia takiego nie złożył, przepis ust.1
stosuje się odpowiednio.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w razie ustanowienia
zapisów na rzecz upadłego.



UPADŁOŚĆ A DZIEDZICZENIE

 Spadek otwarty po ogłoszeniu upadłości uważa się za
przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza
(odpowiedzialność ograniczona do aktywów
spadku)

 To samo dotyczy spadku, którego otwarcie nastąpiło
przed ogłoszeniem upadłości, a do chwili jej
ogłoszenia nie upłynął jeszcze termin do złożenia
oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku i
powołany spadkobierca oświadczenia takiego nie
złożył



UPADŁY ZAPISOBIORCA

 Art. 123. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo
upadłościowe i naprawcze

 Oświadczenie upadłego o odrzuceniu spadku lub
zapisu windykacyjnego jest bezskuteczne w stosunku
do masy upadłości, jeżeli zostało złożone po
ogłoszeniu upadłości.

 Cel: zapobieganie wyzbywania się majątku



ZAPIS WINDYKACYJNY - PODATKI

 Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia sądu lub
zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia

 Zwolnienia podatkowe dla małżonka, zstępnych,
wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy
(ustawa o podatku od spadków i darowizn)



6. ZMIANA FORMY 

PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI



ZMIANA FORMY PRAWNEJ 
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Spółka 
cywilna

Spółka 
handlowa



SPÓŁKA CYWILNA

 Może być przekształcona w spółkę jawną

 Wspólnicy muszą dostosować umowę spółki do
przepisów o umowie spółki jawnej

 Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego
przez wszystkich wspólników

 Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i
obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników

 Dobrowolność przekształcenia



DO 
8.01.2009 

 Spółka, o której mowa w art. 860 Kodeksu
cywilnego (spółka cywilna), może być
przekształcona w spółkę jawną.
Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu
rejestrowego przez wszystkich wspólników.

Jeżeli przychody netto spółki
cywilnej w każdym z dwóch
ostatnich lat obrotowych
osiągnęły wartość powodującą,
zgodnie z przepisami o
rachunkowości, obowiązek
prowadzenia ksiąg
rachunkowych, zgłoszenie jest
obowiązkowe i powinno nastąpić w
terminie trzech miesięcy od zakończenia
drugiego roku obrotowego.



DOBROWOLNOŚĆ PRZEKSZTAŁCENIA

 Od 8.01.2009 roku przekształcenie nie jest
powiązane z obowiązkiem prowadzenia ksiąg
rachunkowych

 Wspólnicy spółki cywilnej są obowiązani prowadzić
księgi rachunkowe jeżeli ich przychody netto ze
sprzedaży towarów, produktów i operacji
finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co
najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000
euro (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości)



SPÓŁKA CYWILNA

 Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę
handlową, inną niż spółka jawna, tj. w inną spółkę
osobową lecz również w spółkę kapitałową



ZMIANA FORMY PRAWNEJ 
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Spółka 
handlowa

Spółka 
handlowa



PRZEKSZTAŁCENIA

 Spółka jawna

 Spółka partnerska

 Spółka komandytowa

 Spółka komandytowo-akcyjna

 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 Spółka akcyjna

MOŻE BYĆ PRZEKSZTAŁCONA W INNĄ 
SPÓŁKĘ HANDLOWĄ



OGRANICZENIA

 Nie może być przekształcana:

 spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział
majątku

 spółka w upadłości



ZMIANA 
FORMY 

PRAWNEJ

Spółka jest 
najdogodniejszą 

formą 
współdziałania w 

prowadzeniu 
działalności 

gospodarczej

 Przepisy prawne zezwalają na
zmianę formy prawnej
prowadzenia działalności

 Katalog podmiotów, które mogą
się przekształcać w spółki prawa
handlowego został poszerzony o:

Spółdzielnie

Przedsiębiorców
jednoosobowych



Od 1.07.2011

Nowelizacja 
wprowadzona przez 

ustawę z dnia 25 
marca 2011 r. o 

ograniczaniu barier 
administracyjnych 

dla obywateli i 
przedsiębiorców

 Art. 551. § 5 ustawy z dnia 15
września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych

Przedsiębiorca będący osobą
fizyczną może przekształcić formę
prowadzonej działalności w
jednoosobową spółkę
kapitałową



Od 1.07.2011

Nowelizacja 
wprowadzona przez 

ustawę z dnia 25 
marca 2011 r. o 

ograniczaniu barier 
administracyjnych 

dla obywateli i 
przedsiębiorców

 Art. 203f. z dnia 16 września 
1982 r. Prawo spółdzielcze

Spółdzielnia pracy może być
przekształcona w spółkę
handlową

 Przekształcona spółka będzie
pełną, prawną kontynuatorką
spółdzielni

 UWAGA: Zmiana dotyczy tylko
spółdzielni pracy



ŁĄCZENIE SIĘ I PODZIAŁ 
SPÓŁEK



ŁĄCZENIE SPÓŁEK - SPOSOBY

Połączenie może być dokonane:

 ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE 

 przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej)
na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które
spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki
przejmowanej

 ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ ZAWIĄZANIE NOWEJ 
SPÓŁKI

 przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi
majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje
nowej spółki



ŁĄCZENIE SPÓŁEK - OGRANICZENIA

 Spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz
ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie
może jednakże być spółką przejmującą albo
spółką nowo zawiązaną

 Spółki osobowe mogą się łączyć między sobą tylko
przez zawiązanie spółki kapitałowej

 Nie może się łączyć spółka w likwidacji, która
rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości



PODZIAŁ SPÓŁEK - SPOSOBY

Sposoby podziałów zgodnie z art. 529 ksh:

 PODZIAŁ PRZEZ PRZEJĘCIE

 PODZIAŁ PRZEZ ZAWIĄZANIE NOWYCH 
SPÓŁEK

 PODZIAŁ PRZEZ PRZEJĘCIE I ZAWIĄZANIE 
NOWEJ SPÓŁKI

 PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE



PODZIAŁ PRZEZ PRZEJĘCIE

 Dokonuje się go poprzez przeniesienie całego
majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały
lub akcje spółki przejmującej, które obejmują
wspólnicy spółki dzielonej



PODZIAŁ PRZEZ ZAWIĄZANIE NOWYCH 
SPÓŁEK

 Dokonuje się go poprzez zawiązanie nowych
spółek, na które przechodzi cały majątek
spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych
spółek



PODZIAŁ PRZEZ PRZEJĘCIE I 
ZAWIĄZANIE NOWEJ SPÓŁKI

 Dokonuje się go poprzez przeniesienie
całego majątku spółki dzielonej na istniejącą
i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki



PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE

 Dokonuje się go poprzez przeniesienie części
majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę
lub na spółkę nowo zawiązaną



PODZIAŁ SPÓŁEK - OGRANICZENIA

 Dzielić można tylko spółki kapitałowe z w pełni
opłaconym kapitałem zakładowym

 Spółka osobowa nie podlega podziałowi

 Nie może być dzielona spółka w likwidacji, która
rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości



7. NOWE ROZWIĄZANIA



LOKOWANIE KAPITAŁU W RAJACH 
PODATKOWYCH

 Cele:

unikanie wysokich podatków

ochrona przed wierzycielami

przekazanie majątku konkretnej osobie po
śmierci

 Przykłady:

 fundacja prywatna

 trust



FUNDACJE, TRUSTY

 Przeznaczone do zarządzania majątkiem na wypadek śmierci

 Statuty tych podmiotów zawierają wolę założyciela (dowolność)

 Wola może zawierać warunki jakie ma spełnić następca (inaczej
niż testament)

 Założyciel wkłada majątek, który następnie jest przesuwany do
podmiotów inwestycyjnych (spółek cypryjskich, holenderskich)

 Instytucje te pozwalają na transfer aktywów między nie tylko na
rzecz członków rodziny

Źródło: Forbes (Private Banking), listopad 2011



LOKOWANIE KAPITAŁU W RAJACH 
PODATKOWYCH

 Nie przewidziane w prawie polskim

 Lokowanie kapitału za granicą to opcja, którą warto
rozważyć gdy spodziewamy większych przychodów

 Ważna jest jednak wiedza na temat lokalnych
przepisów podatkowych i ograniczeń dewizowych



KONIEC

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


