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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 

2) SPÓŁKA AKCYJNA

CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną ze spółek kapitałowych. Do 
spółek kapitałowych należy też spółka akcyjna. Cechą szczególną tych spółek jest 
ograniczenie odpowiedzialności właścicieli spółki (wspólników, udziałowców) za 
zobowiązania oraz podmiotowość prawna. Wobec tego ten rodzaj spółki, jest 
przeznaczony do prowadzenia bardziej ryzykownej działalności gospodarczej. 
Istotną cechą spółki z o.o. jest również odrębność majątkowa od majątku 
właścicieli. Spółka z o.o. odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. 
Spółki z o.o. mogą być zakładane do realizacji każdego celu prawnie 
dozwolonego. Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem 
sformalizowanym, wymagającym zawarcia w formie aktu notarialnego umowy, 
którą zawierają jej właściciele, czyli przyszli wspólnicy. Konieczne jest również 
wniesienie kapitału. W dalszej kolejności nowo powstała spółka podlega rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym, przez co uzyskuje ona osobowość prawną. 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa przez swoje organy: 
Zgromadzenie Wspólników, Zarząd oraz organ kontroli wewnętrznej, którym może 
być Rada Nadzorcza lub komisja rewizyjna; kontrola wewnętrzna może być 
również powierzona wspólnikom. Zarząd jest organem odpowiadającym za 
funkcjonowanie spółki pod względem organizacyjnym, operacyjnym i 
majątkowym. Na członkach Zarządu spoczywa odpowiedzialność za działania 
spółki, co jednocześnie oznacza, że obowiązki i uprawnienia wspólników są mniej 
lub bardziej ograniczone.
 
Charakterystyczną cechą spółki z o. o. jest zasada pierwszeństwa (większości) 
kapitału. O losach spółki z o.o. decyduje wspólnik lub wspólnicy posiadający w 
niej większość udziałów. Wspólnicy posiadające większą część udziałów mają 
realny wpływ na to, co będzie w spółce dzieło się. Wspólnicy stanowiący 
większość w kapitale zakładowym, mogą podejmować uchwały o treści zgodnej z 
ich wolą oraz dokonywać swobodnego obsadzenia organów. Im większy wkład 
kapitałowy wnosi wspólnik do spółki, tym większą dysponuje liczbą głosów, 
Najwięksi udziałowcy w spółce mają zatem większą siłę głosu, bowiem liczba 
głosów jest proporcjonalna do posiadanego kapitału.
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ZASADA PIERWSZEŃSTWA
(WIĘKSZOŚCI) KAPITAŁU

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w odróżnieniu od spółek osobowych 
wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ani nie biorą bezpośredniego udziału 
w zarządzaniu spółką. Za prowadzenie spraw spółki i jej reprezentację na zewnątrz 
odpowiada odrębny organ, którym jest zarząd i to właśnie ten organ korzysta z 
domniemania kompetencji (przyjmuje się, że ma kompetencje do działania w imieniu 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeśli rozważane uprawnienie nie zostało wprost 
zastrzeżone na rzecz innego podmiotu, nawet jeśli wprost ustawa nie stanowi, że w tej 
określonej kwestii zarząd może podejmować działania). Pomijając uprawnienia 
kontrolne, tudzież informacyjne, główną rolą wspólników jest udział w zgromadzeniu oraz 
wykonywanie na nim prawa głosu. Prawo głosu i uprawnienie do zaskarżania uchwał są 
głównymi niemajątkowymi prawami wspólników w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Wspólnicy co do zasady mogą być członkami zarządu czy rady 
nadzorczej, ale wtedy w Zgromadzeniu Wspólników wykonują swoje prawo głosu w 
sposób ograniczony, ponieważ nie biorą udziału w głosowaniu przy podejmowaniu 
uchwał co do ich odpowiedzialności względem spółki, udzielenia absolutorium czy 
zwolnienia z zobowiązania wobec spółki. Wspólnik, który jest członkiem zarządu, nie 
może być równocześnie członkiem rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej.

W przeciwieństwie do spółek osobowych, w których zasadą jest podejmowanie decyzji 
jednomyślnie, w spółkach kapitałowych występują rządy większości kapitałowej. Wola 
wspólników posiadających większość udziałów jest wyrażana podczas głosowania nad 
uchwałami. Za pomocą uchwał decyduje się o strategicznych, kluczowych aspektach 
dotyczących prowadzenia działalności przez spółkę. Pomijając organy, które również 
podejmują uchwały, np. radę nadzorczą czy zarząd, główną uwagę w spółce z 
ograniczoną odpowiedzialnością należy skupić na organie „właścicielskim”, czyli 
zgromadzeniu wspólników, bowiem to on podejmuje najważniejsze decyzje w spółce: 
decyzje o kierunku rozwoju, finansowaniu strategicznych inwestycji lub dotyczące 
spraw kadrowych. Zgromadzenie wspólników nie wymaga obsadzania, z mocy ustawy 
składa się ze wszystkich wspólników. Zgromadzenie wspólników jako jedyny organ w 
spółkach kapitałowych powstaje więc z mocy samego prawa, bez żadnego 
powoływania. Kompetencje zgromadzenia nie są wymienione wprost, lecz wynikają z 
szeregu różnych przepisów znajdujących się w kodeksie spółek handlowych.

ZGROMADZENIE
WSPÓLNIKÓW



Obniżenie podatku CIT 

z 15% do 9%

OPODATKOWANIE

Regulacja dotycząca opodatkowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
znajduje się w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa ta reguluje 
model tzw. podwójnego opodatkowania zysku ze spółki z o.o. Dochód wygenerowany 
przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób prawnych oraz po raz drugi podatkiem od wypłacanych 
wspólnikom dywidend. Co do zasady stawka podatku od dochodów spółki, czyli 
potocznie mówiąc CIT wynosi 19%. Z początkiem 2019 roku stawka CIT została 
obniżona do 9% w stosunku do podatników, których przychody nie przekroczą w 
danym roku podatkowym 1,2 miliona euro oraz podmiotów rozpoczynających 
działalność (wcześniej stawka ulgowa wynosiła 15%). Opodatkowanie wynosi tyle 
samo w przypadku, gdy spółka ma jedynego właściciela w postaci osoby fizycznej. 
Jedyny udziałowiec, który chce wypłacić pieniądze ze spółki ma dwie możliwości. 
Pierwsza w nich zakłada możliwość opodatkowania wypłacanej wspólnikowi 
dywidendy podatkiem dochodowym od osób fizycznych zryczałtowanym według 
stawki 19%. Drugą możliwością jest pobieranie wynagrodzenia za czynności 
wykonywane na rzecz spółki, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych. Niezależnie zatem od wybranego wariantu, podatek zapłacony 
będzie dwukrotnie, raz od dochodów od spółki oraz drugi raz od otrzymanej ze spółki 
wypłaty. Obowiązek pobrania i wpłacenia na rachunek urzędu skarbowego podatku 
zarówno od wypłaconej dywidendy jak i od wynagrodzenia ciąży na spółce, jako 
płatnik

W ciągu roku podatkowego, podatek dochodowy od osób prawnych CIT spółka 
wpłaca   na rachunek urzędu skarbowego w formie zaliczek do dwudziestego dnia 
kolejnego miesiąca, albo kwartalnie do dwudziestego dnia następującego po kwartale, 
za który dokonywana jest wpłata. Zeznanie podatkowe składa się w formie 
elektronicznej do dnia 31 marca następnego roku. Księgowość spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością prowadzi się w formie ksiąg rachunkowych.



Kodeks spółek handlowych wskazuje, że sposób rozporządzania czystym 
zyskiem powinien zostać uregulowany w umowie spółki z o. o. 
Wygenerowany przez osobę prawną zysk wspólnicy mogą przeznaczyć różne 
cele np. podwyższenie kapitału zakładowego, na dywidendę, pokrycie strat z 
lat wcześniejszych, na fundusz zapasowy bądź rezerwowy. O przeznaczeniu 
zysku wspólnicy decydują po zakończeniu się roku obrotowego, który 
pokrywa się zwykle z rokiem kalendarzowym o w specjalnej uchwale. 
Wspólnikom będzie przysługiwało roszczenie od spółki o wypłatę dywidendy 
(części zysku spółki), jeśli zgromadzenie wspólników podejmie uchwałę o jej 
wypłacie. Zobowiązanie podatkowe, nie powstaje w momencie podjęcia 
uchwały, lecz w chwili samej wypłaty dywidendy lub zwiększenia kapitału 
zakładowego.

Spółki z o.o. najczęściej są również podatnikami VAT 
(podatku od towarów i usług). W związku z tym, składają 

one odpowiednie deklaracje podatkowe. Zależnie od 
wybranej metody rozliczeń z tytułu tego podatku, składają 

one deklaracje miesięczne lub kwartalne. W pierwszym 
przypadku termin złożenia deklaracji przypada na 25 dzień 

miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy 
rozliczenie, natomiast w drugim rozliczenie na 25 dzień 

miesiąca następującego po rozliczanym kwartale.  
Deklaracje składa się w formie elektronicznej. Do 25 dnia 
każdego miesiąca dodatkowo podatnik jest zobowiązany 

złożyć tzw. jednolity plik kontrolny JPK_VAT, czyli plik 
zawierający z rejestry w zakresie podatku należnego i 

naliczonego.



ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przepisy związane ztworzeniem spółki z o.o. wynikają z ustawy z dnia 15 
września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych. Przy zawieraniu umowy 
spółki wymagane jest wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie 
całego kapitału zakładowego, powołania zarządu, ustanowienia rady 
nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli jest ona obligatoryjna (konieczna na 
podstawie umowy lub ustawy) oraz wpisu do rejestru. Zarząd zgłasza 
powstanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę 
spółki w celu wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis do rejestru 
zobowiązani są podpisać wszyscy członkowie zarządu spółki. Zgłoszenie 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego powinno 
zawierać: firmę, siedzibę i adres spółki, przedmiot działalności spółki, 
wysokość kapitału zakładowego, określenie, czy wspólnik może mieć więcej 
niż jeden udział, nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz sposób 
reprezentowania spółki, nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub 
komisji rewizyjnej, jeżeli ustawa lub umowa spółki wymaga ustanowienia 
rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, a jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki 
wkłady niepieniężne - także zaznaczenie tej okoliczności, czas trwania 
spółki, jeżeli jest oznaczony, jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone 
do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma.



Umowa spółki 

Umowa ma charakter założycielski. 
Typową sytuacją jest, gdy spółkę 
zakłada kilku wspólników, z 
wyraźnym zaznaczeniem, że mogą to 
być osoby fizyczne oraz osoby 
prawne. Jednakże prawo przewiduje 
również zawiązanie spółki przez 
jeden podmiot (wówczas dokumentu 
powołującego spółkę nie określa się 
mianem umowy). W umowie należy 
określić wysokość kapitału 
zakładowego, wskazać, czy wspólnik 
może mieć więcej niż 1 udział, podać 
liczbę i wartość nominalną udziałów 
obejmowanych przez 
poszczególnych wspólników i aporty. 
Umowa musi być zawarta w formie 
aktu notarialnego.

W chwili podpisania umowy spółki 
powstaje spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w organizacji, 
która może rozpocząć wykonanie 
działalności. Spółka w organizacji 
może już przed zgłoszeniem do 
rejestru pod własnym imieniem 
nabywać prawa i zaciągać 
zobowiązania. Zawiązanie spółki 
powinno być zgłoszone w ciągu 
sześciu miesięcy do rejestru, w 
przeciwnym razie umowa spółki z 
mocy samego prawa ulega 
rozwiązaniu, a osoby, które działały w 
jej imieniu przed zarejestrowaniem, 
odpowiadają za zaciągnięte 
zobowiązania.

Spółka z o.o. w 
organizacji



KRS-W3 Rejestracja spółki
W przypadku spółki z o.o. 

istnieje obowiązek 

zarejestrowania jej w Krajowym 

Rejestrze Sądowym. Aby 

dokonać rejestracji spółki, należy 

złożyć do właściwego sądu 

rejonowego wydziału 

gospodarczego Krajowego 

Rejestru Sądowego właściwego 

ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania podmiotu, 

który ubiega się o wpis, wniosek 

KRS-W3 wraz z odpowiednimi 
załącznikami na urzędowych 

formularzach wraz z umową 

spółki, listą wspólników, 

oświadczeniem o wniesieniu 

kapitału zakładowego, 

dokumentem o powołaniu 

organów spółki oraz inne 

wymagane informacje, o których 

była mowa powyższej. Sąd 

Rejestrowy niniejszy wniosek 

rozpoznaje w terminie 

7 dni od chwili jego złożenia.

KRS-WM 

KRS-WK

KRS-WE

wniosek o rejestrację spółki z o.o., w którym 
wskazuje się podstawowe informacje na temat 
spółki, składany do właściwego sądu 
rejestrowego

załącznik do formularza KRS-W3, którym 
wskazuje się dane wspólników

załącznik do formularza KRS-W3, w którym 
podaje się dane organów spółki

załącznik do formularza KRS-W3, w którym 
podaje się przedmiot działalności spółki



 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA 
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kto odpowiada za zobowiązania spółki z o.o.?
 
W pierwszej kolejności za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada ona sama całym 
swoim majątkiem, którego jest właścicielem albo na skutek wniesienia wkładów przez 
wspólników, dopłat lub innych czynności prawnych. Dopiero w razie bezskuteczności 
egzekucji przeciwko spółce poszukuje się podmiotów, które mogą odpowiadać za 
niewykonane przez spółkę obowiązki prawne, np. niezapłacone faktury. 
Odpowiedzialność prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania, 
które zostały zaciągnięte przez nią nie jest ograniczona. 
 
Jeśli spółka jest niewypłacalna, możemy rozważać odpowiedzialność za jej długi 
dwóch kategorii podmiotów:
 
1) WSPÓLNIKÓW
 
Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Mogą jedynie stracić wkład wniesiony do spółki albo nie uzyskać oczekiwanego zysku, 
nie są jednak zobowiązani spłacać długów spółki.  
 
2) CZŁONKÓW ZARZĄDU
 
Odpowiedzialność członków zarządu spółki za jej zobowiązania jest uzależniona od 
tego, czy dopełnili oni staranności w prowadzeniu spraw spółki, a zwłaszcza czy w 
odpowiednim czasie złożyli oni wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością.
 
 
 
 



PRZESŁANKI
ZWOLNIENIA Z
ODPOWIEDZIALNOŚCI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
CZŁONKÓW 
ZARZĄDU ZA 
ZOBOWIĄZANIA 
SPÓŁKI 

Członkowie zarządu mogą odpowiadać za zobowiązania spółki na 
podstawie art. 299 k.s.h., jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się 
bezskuteczna. Członek zarządu może zwolnić się od tej odpowiedzialności, 
jeżeli:
 
- wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie 
upadłości lub
- w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania 
restrukturyzacyjnego albo
- niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy 
albo
- pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania 
postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo 
niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzania 
układu wierzyciel nie poniósł szkody.
 
Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponoszą 
odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie, 
gdy prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez 
sprzedaż przedsiębiorstwa na podstawie przepisów Kodeksu postępowania 
cywilnego, jeżeli obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 
powstał w czasie prowadzenia egzekucji.



1. ZAWINIONE 
DZIAŁANIE LUB 
ZANIECHANIE 
CZŁONKA ZARZĄDU
 
2.SZKODA SPÓŁKI
 
3. ZWIĄZEK 
PRZYCZYNOWY 
MIĘDZY DZIAŁANIEM 
LUB ZANIECHANIEM 
CZŁONKA ZARZĄDU A 
SZKODĄ 
WYRZĄDZONĄ 
SPÓŁCE

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ 
WYRZĄDZONĄ SPÓŁCE

Artykuł 293 k.s.h. reguluje kwestie odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkodę 
wyrządzoną przez funkcjonariuszy spółki. Zgodnie z jego treścią członek zarządu, 
rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za 
szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub 
postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy. Osoby wchodzące w skład 
organów oraz likwidator powinny przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć 
staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. Oznacza to, 
że prawo stawia im wymóg podwyższonej staranności, a wina wymagana do 
powstania ich odpowiedzialności jest z góry przez ustawodawcę założona, czyli 
domniemana. Jeśli szkoda wyrządzona spółce zostanie wyrządzona przez kilka 
podmiotów, wówczas osoby te odpowiadają za nią solidarnie. Aby osoby, które 
wymienia przepis, mogły ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki, 
pomiędzy ich zachowaniem a szkodą musi zaistnieć związek przyczynowy, co 
oznacza, że ich zachowanie powinno być przyczyną szkody. Za zawinione działanie 
lub zaniechanie przyjmuje się również winę nieumyślną rozumianą jako niedołożenie 
należytej staranności przez funkcjonariusza spółki. Z kolei za działanie sprzeczne z 
prawem rozumie się naruszenie przepisu ustawy, bądź innego aktu powszechnie 
obowiązującego, a także postanowień umowy spółki. Należy pamiętać, że aby spółka 
wystąpiła z roszczeniem odszkodowawczym przeciwko członkom organów, 
zgromadzenie wspólników zobowiązane jest podjąć w tej kwestii uchwałę.
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