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 General notes 

1. Dane o podmiotach gospodarki narodowej 
podano na podstawie rejestru REGON.  

2. Spółka jest prawną formą współdziałania dwóch 
lub większej liczby osób dla osiągnięcia wspólnego 
celu, głównie gospodarczego.  

3. Spółka cywilna powstaje w drodze umowy, 
w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do 
osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez 
działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez 
wniesienie wkładów w postaci pieniężnej, rzeczowej, 
innych praw lub polegających na świadczeniu usług. 
Działalność spółek cywilnych normuje kodeks cywilny. 

4. Spółka handlowa działa w oparciu o przepisy 
Kodeksu Spółek Handlowych. Spółki handlowe dzielą 
się na osobowe (jawne, komandytowe, partnerskie, 
komandytowo-akcyjne) i kapitałowe (akcyjne, z 
ograniczoną odpowiedzialnością). Dla spółek 
osobowych istotny jest skład osobowy określony w 
umowie, dla spółek kapitałowych – określony w 
umowie kapitał złożony z udziałów. 

Spółka akcyjna jest to spółka kapitałowa, której 
podstawową cechą jest wyłącznie majątkowy charakter 
stosunków między nią samą a udziałowcami. Kapitał 
zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy 
otrzymują akcje wystawiane z reguły na okaziciela. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest to 
forma spółki kapitałowej, tworzona w celach 
gospodarczych, w której wyłączona jest osobista 
odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. 

Spółka partnerska jest to spółka osobowa 
utworzona przez wspólników (partnerów) w celu 
wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej 
przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka może być 
zawiązana do prowadzenia więcej niż jednego zawodu. 
Spółki partnerskie są zawiązywane dla wykonywania 
następujących wolnych zawodów: adwokata, 
aptekarza, architekta, biegłego rewidenta, brokera 
ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, 
księgowego, lekarza, lekarza stomatologa, lekarza 
weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy 
prawnego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza 
przysięgłego. 

Spółka jawna jest spółką prowadzącą we wspólnym 
imieniu przedsiębiorstwo zarobkowe w większym 
rozmiarze niebędącą inną spółką handlową. Wspólnicy 
ponoszą pełną i solidarną odpowiedzialność za 
zobowiązania spółki. 

Spółka komandytowa jest rodzajem spółki handlowej, 
w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli 
przynajmniej jeden ze wspólników odpowiada bez 
ograniczenia i przynajmniej jeden odpowiada w sposób 
ograniczony. 

Spółka komandytowo-akcyjna jest to spółka 
osobowa mająca na celu prowadzenie 
przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za 
zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada, co 
najmniej jeden wspólnik bez ograniczenia 
(komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest 
akcjonariuszem. Do spółki komandytowo-akcyjnej 
stosuje się: w zakresie stosunku prawnego – przepisy 

 1. Data on entities of the national economy is 

presented on the basis of the REGON register. 

2. Company is a legal form of economic activity 

undertaken by at least two persons joint by a common 

business objective. 

3. Civil  law  partnership is formed as a result of an 

agreement in which partners undertake to attain 

a common economic objective by acting in a specified 

manner and in particular by making contribution in form 

of money, property or other rights into the company or 

in providing services. The principles of the functioning 

of civil partnership are regulated by the Civil Code. 

4. Commercial company acts on the basis of 

Commercial Code. They are divided into personal 

(unlimited partnership, limited partnership, professional 

partnerships, limited joint-stock partnerships) and 

capital (joint-stock, limited liability). For personal 

companies personal line-up, according to agreement is 

important, for capital companies – capital composed of 

shares. 

Joint-stock company is a company in which the 

capital put in by partners, subdivided into shares 

constitute the financial basis. It also constitutes the 

base legal form of the enterprise, where the capital 

stock consists of founders stakes. The founders 

receive shares as documents issued to bearer. 

Limited liability company is a type of capital 

company formed for the attainment of economic 

objectives. Shareholders are liable to creditors for the 

company’s obligations up to the value of their shares, 

without bearing personal liability. 

Professional partnership is a personal company 

established by partners to conduct freelance occupation 

under its own name. A partnership can be set up for 

more than one occupation. Professional partnerships 

are commonly established for the following professions: 

lawyer, chemist, architect, statutory auditor, insurance 

broker, tax advisor, accountant, doctor, dentist, nurse, 

midwife, legal advisor, appraiser, sworn translator. 

Unlimited partnership is a company running a pro-

fit-making enterprise on a larger scale. The partners 

are jointly and severally liable for the partnership’s 

obligations with all their property. 

Limited partnership is a commercial company in 

which the liability of at least one of the partners towards 

creditors for the partnership’s obligations is unlimited, 

and the liability of at least one partner is limited. 

Joint-stock limited company is a personal 

company where at least one of the owners (active 

partner) is liable to creditors and at least one partner is 

a shareholder. The legal acts regarding limited 

partnership apply to this type of company; while in other 

matters – acts regarding joint-stock companies. 

5. Company (plc, ltd) with capital participation 

respectively: the State Treasury, state legal persons, 



dotyczące spółki komandytowej, w pozostałych 
sprawach – odpowiednio przepisy dotyczące spółek 
akcyjnych. 

5. Spółka (akcyjna, z o.o.) z udziałem kapitału 
odpowiednio: Skarbu Państwa, państwowych osób 
prawnych, samorządu terytorialnego, krajowego osób 
fizycznych lub prywatnych osób prawnych, 
zagranicznych osób prawnych lub fizycznych stanowi 
spółkę handlową, w której przynajmniej jedna akcja 
(udział) należy odpowiednio do: Skarbu Państwa, 
państwowej osoby prawnej, samorządu terytorialnego, 
osoby fizycznej lub prywatnej osoby prawnej, osoby 
fizycznej zagranicznej lub zagranicznej osoby prawnej. 

6. Spółka z udziałem kapitału zagranicznego działa 
na mocy przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spół-
kach z udziałem zagranicznym (Dz. U. Nr 60, poz. 253). 

local self-government, country of natural persons or 

private legal persons, foreign legal persons or natural is 

the commercial company in which at least the one 

share (stake) belongs to respectively: the State Treasury, 

state legal person, local self-government, natural 

person or private legal person, natural foreign person 

or foreign legal person. 

6. Company with foregin capital participation 

acts on the basis of the Law of Companies with Foreign 

Participation, dated 14 VI 1991 (Journal of Law No. 60, 

item 253). 

 


