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1. FORMy ORgaNIZaCyjNO-PRaWNE PRZEDSIębIORSTW

Podejmując decyzje dotyczące wyboru formy prawnej dla przedsiębiorstwa społecznego należy 
odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Wybór odpowiedniej formy prawnej ma ogromny wpływ na prak-
tyczny sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego.

Istnieje wiele różnych form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw. Zakładając przedsiębiorstwo, 
należy zdecydować, która z form będzie najodpowiedniejsza. 

Aby podjąć właściwą decyzję, należy wziąć pod uwagę szereg różnych czynników. Trzeba zdecy-
dować, czy firma będzie prowadzona przez jedną osobę, czy ze wspólnikami. Jeśli ze wspólnikami, 
to jak rozłożona będzie odpowiedzialność za sprawy spółki – kto będzie spółkę reprezentował, jak 
będą dzielone zyski oraz kto i w jakim zakresie będzie odpowiadał za zobowiązania spółki (jej długi).

Im bardziej chroniony jest majątek własny wspólników (majątek osobisty, czyli dom, samochód, 
oszczędności itp.), tym bardziej skomplikowane są sprawy związane z założeniem spółki i jej prowa-
dzeniem oraz tym wyższy kapitał jest potrzebny, by taką spółkę założyć.

Najprościej, najtaniej i najszybciej można założyć małą firmę jednoosobową. Ale założenie, np. 
spółki akcyjnej wymaga ogromnych nakładów czasu i pieniędzy na przygotowanie wszystkich wyma-
ganych dokumentów, rejestrację spółki w sądzie, przygotowanie emisji akcji itd.

Przy wyborze formy przedsiębiorstwa ważna jest jego wielkość. Chcąc prowadzić niewielką dzia-
łalność usługową, nie jest potrzebna firma zarządzana przez kilkuosobowy zarząd. Wystarczy wów-
czas firma o prostej strukturze. Jeśli jednak będzie prowadzona działalność na dużą skalę, korzystniej-
sza może okazać się któraś z bardziej skomplikowanych form prowadzenia przedsiębiorstwa. Niektóre 
rodzaje działalności, np. banki, zgodnie z przepisami prawa, muszą być prowadzone w formie spółek 
kapitałowych.

Innym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest możliwość rozwoju firmy, np. zmiana liczby 
wspólników czy pozyskanie nowego kapitału. Jeśli prowadzona jest spółka cywilna i trzeba dołączyć 
jeszcze jednego wspólnika, który wniesie do spółki kapitał pozwalający na jej rozwój, należy zamknąć 
obecne przedsiębiorstwo i otworzyć nowe – z nowym składem wspólników. Dlatego, przewidując roz-
wój firmy, lepiej wybierać formę organizacyjną pozwalającą na zmianę składu wspólników, np. spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wybór określonej formy prawnej przedsiębiorstwa pociąga za sobą również określone decyzje do-
tyczące sposobów opodatkowania działalności, stosowane mniej lub bardziej skomplikowane formy 
księgowości czy konieczności ujawniania danych dotyczących spółki, np. publikowania bilansu spółki.

W tym względzie dobrze jest zadać odpowiedzieć sobie na pytania ułatwiające wybór formy praw-
nej przedsiębiorstwa społecznego:

q Czy działalność gospodarcza ma być podstawową działalnością firmy społecznej?

TaK NIE
n spółdzielnia socjalna
n spółka z o.o. non profit

n stowarzyszenie
n fundacja
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q Czy planowana działalność umożliwi zatrudnienie co najmniej 5 osób defaworyzowanych?

q Czy planowane jest zapewnienie wysokiego poziomu demokracji i wpływu pracowników na 
kluczowe sprawy firmy?

q Forma prawna przesądza przede wszystkim o:
n celach działalności społecznej,
n możliwościach i ograniczeniach w prowadzeniu działalności gospodarczej,
n możliwościach i ograniczeniach wykorzystywania zysku z działalności gospodarczej,
n zasadach odpowiedzialności majątkowej za prowadzoną działalność ekonomiczną,
n ustawowych uprawnieniach, publicznym wsparciu finansowym,
n sposobie zarządzania.

2. CZyNNIKI PRaWNE MOgąCE MIEć WPłyW Na WybóR PRZEDSIębIORSTWa SPOłECZNEgO

TaK NIE
n spółdzielnia socjalna n stowarzyszenie

n fundacja
n spółka z o.o. non profit

TaK NIE

n spółdzielnia socjalna osób fizycznych n stowarzyszenie
n fundacja
n spółka z o.o. non profit
n spółdzielnia socjalna osób prawnych

Podstawa
porównania

Spółdzielnia
socjalna

Stowarzyszenie
/ fundacja

Spółka z o.o.
non profit

Założyciele

minimum dwóch
(w przypadku

osób prawnych)

minimum trzy
osoby fizyczne

stowarzyszenie:
15 osób fizycznych 
(od 20.05.2016 r.

w związku ze zmianą usta-
wy wystarczy 7 osób)

fundacja:
wystarczy jedna osoba

fizyczna lub prawna

wystarczy jedna
osoba fizyczna

lub prawna

Opłaty sądowe (wpis
i zmiany) oraz opłaty

za ogłoszenie 
w Monitorze Sądowym

i gospodarczym

spółdzielnia socjalna 
jest zwolniona z opłat za 

rejestrację w KRS
i z tytułu zmian wpisu

w KRS

wpis: 500 zł + 100 zł
ogłoszenie w MSiG

zmiana wpisu: 
250 zł + 100 zł

ogłoszenie w MSiG

wpis: 500 zł + 100 zł 
ogłoszenie w MSiG

zmiana wpisu: 
250 zł + 100 zł

ogłoszenie w MSiG
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3. PODZIał SPółEK ZE WZglęDu Na FORMę ORgaNIZaCyjNO-PRaWNą

q przedsiębiorstwa, których działalność reguluje prawo cywilne:
n indywidualna działalność gospodarcza
n spółka cywilna

q spółki prawa handlowego:
n spółki osobowe
n spółka jawna
n spółka partnerska
n spółka komandytowa
n spółka komandytowo-akcyjna

q spółki kapitałowe:
n spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
n spółka akcyjna.

3.1. Indywidualna działalność gospodarcza
Przedsiębiorstwo prowadzone i reprezentowane jest przez właściciela, który jest jednocześnie 

wyłącznym właścicielem całego zysku firmy. Jako jedyny odpowiada również za wszystkie zobowią-
zania swojej firmy. Zobowiązania te mogą być pokrywane również z majątku osobistego właściciela. 

Podstawa
porównania

Spółdzielnia
socjalna

Stowarzyszenie
/ fundacja

Spółka z o.o.
non profit

Opłata za złożenie
sprawozdania 0 zł 40 zł + 100 zł

ogłoszenie w MSiG
40 zł + 100 zł

ogłoszenie w MSiG

Zwolnienie 
z podatku

dochodowego 

tak, częściowe,
ale trudne i rzadko

stosowane (art. 17, ust. 1 
pkt. 43 ustawy

o podatku dochodowym 
od osób prawnych)

tak, w większości 
przypadków (art. 17, ust. 

1 pkt. 4
ustawy o podatku

dochodowym
od osób prawnych)

tak, w większości
przypadków pod warun-
kiem, że stowarzyszenie
jest jedynym członkiem

i spółka przekaże dochód 
na cele statutowe stowarzy-
szenia (art. 17, ust. 1 pkt. 5 
ustawy o podatku dochodo-

wym od osób prawnych)

Specjalne środki
dotacyjne 

tak, środki na wkład
do spółdzielni socjalnej nie nie

Dodatkowe koszty lustracja raz na 3 lata
(kilka tys. zł)  brak

minimum koszty
notarialne związane

ze sporządzeniem statutu
(od kilkuset do tysiąc

kilkuset złotych)
Źródło: W. Żbik, Jaką formę prawną przedsiębiorstwa społecznego wybrać?, 2016.
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Przedsiębiorstwo tego typu bardzo łatwo założyć i zlikwidować. Jest to forma odpowiednia dla małych 
przedsiębiorstw, które nie wymagają dużych inwestycji. Założenie tego typu firmy jest bardzo proste, 
wymaga wypełnienia jednego formularza oraz złożenia go w urzędzie gminy.

3.2. Spółka cywilna 
Spółka cywilna to najstarsza znana forma spółki, która powstaje na podstawie umowy między 

małą liczbą wspólników, którzy wnoszą do spółki jakiś kapitał lub wkład niepieniężny, np. po-
mieszczenie biurowe, działkę pod budowę, swój własny opatentowany wynalazek lub po prostu 
pomysł. Taki wkład rzeczowy nazywany jest aportem. Wszyscy wspólnicy mają równe prawo do 
podejmowania decyzji i reprezentowania spółki na zewnątrz, czyli np. podpisywania umów w jej 
imieniu. Wszyscy też mają takie samo prawo do zysków i odpowiadają swoim osobistym majątkiem 
za zobowiązania przedsiębiorstwa. Spółka cywilna nie jest podmiotem prawa, są nimi natomiast 
poszczególni wspólnicy. Każdy z nich ma swój własny odrębny wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej.

3.3. Spółka jawna 
Jest bardzo podobna do spółki cywilnej. Wszyscy wspólnicy odpowiadają zarówno za działalność 

spółki, jak i jej zobowiązania (również majątkiem osobistym). Spółka jawna ma jednak prawo do po-
siadania swojego własnego majątku oraz nazwy. 

3.4. Spółka partnerska 
Jest to forma spółki stworzona specjalnie z myślą o ludziach wykonujących wolne zawody – praw-

ników, lekarzy, doradców podatkowych itp. Wszystkie kwestie związane z reprezentacją spółki na 
zewnątrz oraz odpowiedzialnością za zobowiązania reguluje umowa spółki. 

3.5. Spółka komandytowa 
Jest korzystną formą w sytuacji, gdy niektórzy wspólnicy (tak zwani komandytariusze) są gotowi 

zainwestować swoje pieniądze w spółkę i mieć swój udział w jej zyskach, ale nie godzą się na odpo-
wiadanie własnym majątkiem za zobowiązania spółki (nie godzą się na ryzyko większe niż wniesiona 
przez nich suma pieniędzy, tzw. kwota komandytowa). Pozostali wspólnicy (komplementariusze) go-
towi są prowadzić i reprezentować przedsiębiorstwo oraz ponosić za nie pełną odpowiedzialność, jak 
również pokrywać ewentualne straty firmy ze swojego majątku.

3.6. Spółka komandytowo-akcyjna 
Przedsiębiorstwo, w którym są dwa rodzaje wspólników – komplementariusze, reprezentujący 

spółkę na zewnątrz i odpowiadający za jej prowadzenie (również za zobowiązania spółki), oraz akcjo-
nariusze, czyli posiadacze akcji spółki, mający jedynie prawo do części zysków. Jest to forma korzyst-
na, kiedy trzeba zdobyć kapitał na rozwój firmy (sprzedając jej akcje), jednocześnie zachowując wpływ 
na firmę. Najczęściej stosowana jest w spółkach rodzinnych. Taka forma chroni bowiem spółkę przed 
wrogim przejęciem. polegającym na wykupieniu dużego pakietu akcji przez jedną osobę lub jedno 
przedsiębiorstwo i uzyskaniu przez to wpływu na decyzje podejmowane w spółce. 
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3.7. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Ma osobowość prawną, czyli prowadzi działalność we własnym imieniu, płaci podatki od dochodu, 

który osiąga (w spółce osobowej opodatkowaniu podlegają właściciele spółki, a nie sama spółka), 
może być stroną w sądzie, ma prawo do nazwy, może posiadać własny majątek. Wspólnikami są oso-
by, które wniosły odpowiedni wkład kapitałowy lub rzeczowy. Za zobowiązania spółki odpowiadają 
oni do wysokości tego wkładu, ich osobisty majątek nie jest zagrożony. 

Firmę reprezentuje i zarządza Zarząd, który może składać się ze wspólników, ale mogą w nim 
zasiadać również osoby wynajęte przez nich do prowadzenia spółki. Wspólnicy tworzą tzw. Zgroma-
dzenie Wspólników, które podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące np. podziału zysku i ma prawo 
oceny działalności Zarządu.

3.8. Spółka akcyjna 
Jest to forma dla spółek dużych i bardzo dużych. Właścicielami są osoby posiadające akcje danej 

firmy. Akcje podlegają ciągłemu obrotowi na giełdzie papierów wartościowych – łatwo można je kupić 
lub sprzedać, więc właściciele firmy ciągle się zmieniają. Każdy właściciel akcji ma prawo uczest-
niczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – najważniejszym organie decydującym o firmie. 
Decyzje podejmowane podczas Walnego Zgromadzenia dotyczą przede wszystkim podziału zysku 
spółki (część można zainwestować w firmę, część wypłacić właścicielom akcji w formie dywidendy) 
oraz oceny pracy Zarządu spółki. Zarząd jest organem zarządzającym spółką na co dzień. 

Podczas Walnego Zgromadzenia wszystkie decyzje podejmowane są drogą głosowania – każdy 
ma tyle głosów, ile ma akcji. Największy wpływ na to, co dzieje się w firmie, mają właściciele tzw. 
pakietu kontrolnego, czyli takiej liczby akcji, która pozwala przegłosować wszystkich innych podczas 
Walnego Zgromadzenia. Właściciele akcji nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Jeśli firma ma 
długi, sama za nie odpowiada, a gdy zbankrutuje, również nie dotyka to akcjonariuszy. Tracą oni tylko 
tyle pieniędzy, ile zapłacili za akcje danej firmy.

4. FORMy PRaWNE PODlEgająCE WPISOWI DO KRajOWEgO REjESTRu SąDOWEgO

Do podmiotów najliczniej występujących w rejestrze przedsiębiorców KRS należą spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz spółdzielnie.

4.1. Rejestr przedsiębiorców KRS obejmuje następujące podmioty:
n spółki jawne
n europejskie zgrupowania interesów gospodarczych
n spółki partnerskie
n spółki komandytowe
n spółki komandytowo-akcyjne
n spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
n spółki akcyjne
n spółki europejskie
n spółdzielnie
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n przedsiębiorstwa państwowe
n instytuty badawcze
n spółdzielnie europejskie
n instytucje gospodarki budżetowej
n towarzystwa reasekuracji wzajemnej, główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji
n przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium RP działalności 

gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane 
dalej „przedsiębiorcami zagranicznymi”

n towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
n oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
n główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń
n inne osoby prawne oraz podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecz-

nych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jeżeli wykonują dzia-
łalność gospodarczą, z wyjątkiem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolum-
ny transportu sanitarnego. 

4.2. Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej

Sposób powstania, organizację oraz zasady funkcjonowania poniżej wymienionych podmiotów 
regulują właściwe normy prawa materialnego, na przykład ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o funda-
cjach, ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, ustawa z dnia 23 maja 1991 r. 
o związkach zawodowych i inne przepisy.

Jeżeli podmiot wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej podejmuje działalność gospodarczą, podlega obo-
wiązkowi wpisu także do rejestru przedsiębiorców, z wyjątkiem samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej.

Do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej wpisywane są: 
n stowarzyszenia wraz z ich jednostkami terenowymi posiadającymi osobowość prawną,
n związki stowarzyszeń,
n undacje,
n samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
n kółka rolnicze,
n rolnicze zrzeszenia branżowe,
n związki rolników, kółek i organizacji rolniczych,
n związki rolniczych zrzeszeń branżowych,
n związki zawodowe rolników indywidualnych,
n cechy rzemieślnicze,
n izby rzemieślnicze,
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n Związek Rzemiosła Polskiego,
n zrzeszenia handlu i usług,
n zrzeszenia transportu,
n ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług,
n ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu,
n inne organizacje przedsiębiorców, co obejmuje organizacje, o których mowa w ustawie z dnia 30 

maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców,
n izby gospodarcze wraz z Krajową Izbą Gospodarczą,
n związki zawodowe wraz z ich jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną,
n ogólnokrajowe związki międzybranżowe,
n ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe,
n związki pracodawców,
n federacje i konfederacje związków pracodawców,
n stowarzyszenia kultury fizycznej,
n związki sportowe,
n polskie związki sportowe,
n stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym,
n nieposiadające osobowości prawnej organizacje pożytku publicznego,
n inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego,
n kościelne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego,
n nieposiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego
n inne organizacje społeczne i zawodowe, co obejmuje podmioty, które na mocy przepisów szcze-

gólnych podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

5. PODSTaWOWE RóżNICE MIęDZy POSZCZEgólNyMI FORMaMI PRZEDSIębIORSTWa
SPOłECZNEgO

Przedsiębiorstwa społeczne niezależnie od formy prawnej mają kilka podobieństw (jak np. możli-
wość prowadzenia działań w zakresie pożytku publicznego). Mają jednak też istotne różnice wynika-
jące z danej formy prawnej.

Przykład:
q działalność gospodarcza w fundacji czy stowarzyszenia ma mieć charakter pomocniczy, uboczny 

w stosunku do działalności statutowej (nie można założyć stowarzyszenia czy fundacji, której ce-
lem byłaby wyłącznie działalność biznesowa),

q dodatkowo w przypadku fundacji:
n prowadzenie działalności trzeba przeznaczyć minimum 1 tys. zł,
n cel zdefiniowany w statucie musi być społecznie lub gospodarczo użyteczny,
n jest to podmiot, który jest najłatwiej sterowalny, tzn. odpowiednie zapisy statutu mogą utrudniać 

lub w zasadzie uniemożliwiać zmianę zarządu,
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q spółka z o.o. jest zasadniczo zrzeszeniem kapitału zwykle o celach zarobkowych, jednak przez 
odpowiednie zapisy umowy spółki może być również przedsiębiorstwem społecznym,

q spółdzielnia socjalna zawsze będzie przedsiębiorstwem (obowiązkowa działalność gospodarcza), 
ale mającym na celu reintegrację społeczną i zawodową swoich członków.

Bibliografia:
– A. Jagodziński, Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw, Płock, 2015, 
– S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem. 

Warszawa, 2006.
– Przewodnik po formach prawnych podlegających wpisowi do KRS i odpowiadających im formula-

rzach, bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-formach-praw-
nych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-i-odpowiadajacych-im-formularzach/

– www.ekonomiaspoleczna.pl



Przewodnik po formach prawnych przedsiębiorstw społecznych

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2019 r.12

PZDR w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 45A, tel. 89 762 22 05, pzdr.bartoszyce@w-modr.pl

PZDR w Braniewie, ul. Kościuszki 118, tel. 55 243 28 46, pzdr.braniewo@w-modr.pl

PZDR w Działdowie, Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. 23 696 19 75, pzdr.dzialdowo@w-modr.pl

PZDR w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, tel. 55 235 32 36, pzdr.elblag@w-modr.pl

PZDR w Ełku, ul. Zamkowa 8, tel. 87 621 69 67, pzdr.elk@w-modr.pl

PZDR w Giżycku, ul. Przemysłowa 2, tel. 87 428 51 99, pzdr.gizycko@w-modr.pl

PZDR w Gołdapi, ul. Wolności 20, tel. 87 615 19 57, pzdr.goldap@w-modr.pl

PZDR w Iławie, ul. Lubawska 3, tel. 89 649 37 73, pzdr.ilawa@w-modr.pl

PZDR w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 1, tel. 89 751 30 93, pzdr.ketrzyn@w-modr.pl

PZDR w Lidzbarku Warm., ul. Krasickiego 1/48, tel. 89 767 23 10, pzdr.lidzbark@w-modr.pl

PZDR w Mrągowie, ul. Bohaterów Warszawy 7a/2, tel. 89 741 24 51, pzdr.mragowo@w-modr.pl

PZDR w Nowym M.Lub., ul. Jagiellońska 24d, tel. 56 474 21 88, pzdr.nowe.miasto@w-modr.pl

PZDR w Nidzicy, ul. Słowackiego 17, tel. 89 625 26 50, pzdr.nidzica@w-modr.pl

PZDR w Olecku, Aleja Zwycięstwa 10, tel. 87 520 30 31, pzdr.olecko@w-modr.pl

PZDR w Olsztynie, Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. 89 715 22 59,pzdr.olsztyn@w-modr.pl

PZDR w Ostródzie, Grabin 17, tel. 89 646 24 24, pzdr.ostroda@w-modr.pl

PZDR w Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, tel. 87 423 20 33, pzdr.pisz@w-modr.pl

PZDR w Szczytnie, ul. Kościuszki 1/6, tel. 89 624 30 59, pzdr.szczytno@w-modr.pl

PZDR w Węgorzewie, ul. Kraszewskiego 40, tel. 87 427 12 21, pzdr.wegorzewo@w-modr.pl

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego (adres, kontakt)
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