
Zabezpieczenie majątku prywatnego  
poprzez przekształcenie jednoosobowych  

działalności gospodarczych w spółki kapitałowe 

 
 
 

 
 



Działalność gospodarcza 

 
Działalnością gospodarczą jest każda działalność nakierowana na zysk,  
jeżeli nie ma ona charakteru jednorazowego. 
 
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 
– art. 2 USDG; 

 
Przedsiębiorcą jest każdy podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą. 

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - 
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą – art,.  Ust. 1 USDG; 



„Przedsiębiorca” – zgodnie z ustawą  (art. 4) 

 

 

a) osoba fizyczna, która we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą, 

 

b) osoba prawna, która we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą, 

 

c) jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa 
przyznaje zdolność prawną, która we własnym imieniu prowadzi działalność 
gospodarczą, 

 

d) wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności 
gospodarczej, 



 
Zezwolenie – akt dopuszczenia przedsiębiorcy do wykonywania określonej 
działalności gospodarczej, po uprzednim stwierdzeniu, że przedsiębiorca spełnia 
określone prawem warunki wykonywania tej działalności. Zezwolenie nie nadaje 
przedsiębiorcy nowych praw, lecz jedynie je konkretyzuje pod względem 
podmiotowym (przy koncesji odmiennie). W odniesieniu do indywidualnego 
przypadku zezwolenie stwierdza, że nie zachodzą przeszkody w podjęciu i 
wykonywaniu działalności gospodarczej przez ubiegającego się o zezwolenie 
 
 
Licencja – akt upoważniający do prowadzenia działalności gospodarczej w danym 
przedmiocie po spełnieniu wymogów formalnych niezbędnych do jego prowadzenia.  
 



 
 

 

Koncesja - akt administracyjny uprawniający do wykonywania ściśle określonej 
działalności gospodarczej w sposób i na warunkach określonych w przepisach prawa i 
koncesji wydanej na ich podstawie.  
 
Koncesja ma charakter publicznoprawnego uprawnienia podmiotowego i z tej 
przyczyny, co do zasady wyłączona jest z obrotu cywilnoprawnego. Stanowi ona 
wyjątek od wyrażonej w art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady wolności 
prowadzenia działalności gospodarczej. Zasadą jest że udzielenie, odmowa udzielenia, 
zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy do ministra właściwego 
ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji. 



Przeniesienie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego i licencji 

 

Zasada: 

 

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 
lub licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić 

uprawnień z nich wynikających na osobę trzecią. 

      - art. 13 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym 

 



Przeniesienie zezwolenia na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego i licencji 

 
Wyjątek: 

Organ, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub 
licencji przenosi, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnienia z nich wynikające w 
razie: 

• połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z przepisami KSH, przedsiębiorcy 
posiadającego zezwolenie lub licencję 

• pod warunkiem spełnienia przez przedsiębiorcę przejmującego uprawnienia 
wynikające z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wymagań 
określonych w art. 5 ust. 2 lub pod warunkiem spełnienia przez przedsiębiorcę 
przejmującego uprawnienia wynikające z licencji wymagań odpowiednio określonych w 

art. 5a lub art. 5c ust. 1 lub 2. - art. 13 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym 

 



Przekształcenie 



Charakterystyka rodzajów form prawnych 

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza 

 

Spółka cywilna 

 

Spółki osobowe  (sp. jawna/komandytowa) 

 

Spółki kapitałowe (spółka z o.o. i spółka akcyjna) 



Jednoosobowa działalność gospodarcza 

1. Osoba fizyczna, 
 
2. Brak wymaganego kapitału na uruchomienie, 
 
3. Osobiste prowadzenie spraw przez przedsiębiorcę, 
 
4. Niewielka skala działalności, 
  
5. Cały majątek jest własnością przedsiębiorcy, 
 
6. Niski prestiż. 
 
Wady: 
1. Przedsiębiorca odpowiada za długi całym swoim majątkiem, 
2. Odpowiedzialność za długi może zostać rozciągnięta również na współmałżonka, 
 
 

 



Spółka cywilna 

• Spółka osobowa tworzona na podstawie prawa cywilnego. Nie jest ona przedsiębiorcą 
tylko wspólnicy są przedsiębiorcami. Zakładana jest przez nich aby osiągnąć jakiś cel 
gospodarczy opisany w umowie.  

 

• Każdy ze wspólników posiada odrębny wpis do ewidencji działalności, natomiast spółka 
ma swój numer regon oraz nip. Odrębnie wspólnicy są właścicielami całego majątku 
spółki. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej i nie jest przedsiębiorstwem – 
przedsiębiorcami są natomiast wspólnicy spółki. 

 



Spółka cywilna 

 

1. „Nie – spółka”. Spółka nie jest odrębnym podmiotem prawa. Podmiotami takimi są wyłącznie jej 
wspólnicy. 

2. Spółka traktowana jako odrębny podmiot w ramach opodatkowania podatkiem VAT 
 i podatkiem akcyzowym. 

3. W ramach działalności wykonywanej w spółce przedsiębiorcami są poszczególni wspólnicy.   

4. Spółka nie działa pod firmą w rozumieniu prawa cywilnego. W umowie spółki cywilnej wspólnicy 
mogą określić nazwę spółki, która będzie ujawniona w CEIDG, 

5. Współwłasność łączna majątku,  

6. Równy udział w zysku 

 

Wady:  

1. Każdy ze wspólników musi uzyskać wpis do CEIDG 

2. Brak podmiotowości prawnej, wspólnicy nie mogą zawierać umów ze spółka 

3. Wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, zarówno te 
cywilnoprawne jak i publicznoprawne 

4. Komplikacje w transporcie (każdy wspólnik powinien posiadać swoją licencję/zezwolenie) 
 



Spółka jawna 

• Spółka jawna – jest osobową spółką prawa handlowego powołaną do prowadzenia przez 
wspólników działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa. Jako spółka osobowa 
oparta jest w zasadzie na niezmiennym składzie osobowym, gdzie regułą jest 
podejmowanie decyzji w formie uchwał jednomyślnie, brak jest wyspecjalizowanych 
organów, a do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania powołani są wszyscy 
wspólnicy, spółka ta nadaje się do prowadzenia przedsiębiorstw średniej wielkości. Spółkę 
rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 



Spółka jawna 

• Utworzenie spółki jawnej - Jak stanowi art. 23 kodeksu, umowa spółki powinna być 
zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Jeżeli umowa przewiduje wniesienie jako 
wkładu prawa własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego, konieczne jest 
zawarcie w formie aktu notarialnego zgodnie z wymogiem art. 158 KC, pod rygorem 
nieważności w całości lub części (art. 58 3 KC). 

•  
Ponieważ w formie spółki jawnej może być prowadzone przedsiębiorstwo mniejszych i 
większych rozmiarów, wskazanym jest, aby strony w umowie spółki wyraźnie oświadczyły, 
iż zawierają umowę spółki jawnej. Zgodnie z treścią art. 25 KSH umowa spółki jawnej 
powinna zawierać : 

  firmę (określoną wedle wymogów art. 24 KSH) i siedzibę spółki,  

  określenie wkładów określonych przez każdego wspólnika i ich wartości,  

  przedmiot działalności spółki.  



Spółka jawna 

• Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej - Każdy wspólnik 
odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z 
pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z 
majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna 
(subsydiarna odpowiedzialność wspólnika). Osoba przystępująca do spółki odpowiada za 
zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia.  

 

• Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. Prawo wspólnika do reprezentowania 
spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. 

 



Spółka jawna 

1. Odrębny podmiot praw i obowiązków, 

2. Każdy ze wspólników może reprezentować spółkę, 

3. Możliwość wyłączenia określonego wspólnika z reprezentacji spółki, 

4. Za zobowiązania spółki odpowiadają wszyscy wspólnicy całym swoim majątkiem (odpowiedzialność 
subsydiarna), 

5. Ograniczone finansowanie do granic wniesionych wkładów przez wspólników, 

6. Możliwość swobodnego formułowania treści umów, 

7. Każdy ze wspólników posiada prawo do udziału w zyskach (lub stratach) proporcjonalnie do udziałów 
przypisanych w umowie (jeżeli udziały te nie są precyzyjnie określone, zakłada się, że podział ten jest równy). 

8. Każdy ze wspólników płaci podatek dochodowy od przynależnej dla niego części dochodu, 

9. Brak organów spółki (tj. zarząd, rada nadzorcza, walne zgromadzenie). 

10. Przeznaczona dla małych działalności, 

Wady: 

1. Odpowiedzialność całym swoim majątkiem osobistym za zobowiązania spółki jeżeli zobowiązań nie można 
zaspokoić z majątku spółki tzw. odpowiedzialność subsydiarna 

 



Jakie są zagrożenia? 

Kamil Kiwior 
prawnik, specjalista ds. transportu drogowego 

 

kom.: +48 531-560-930 

email: kamil.kiwior@kt-legaltrans.pl 



nieuczciwe spedycje 

 
 
 

 



nieuczciwe spedycje 

 
 
 

 



Pr. przewozowe 



List przewozowy 

 

 
 



Holowanie 

 

 
 



Wdrożenie (WE) 1071/2009 

                                            ART. 6  
Zarządzającego transportem lub przedsiębiorcy transportowego nie podważają żadne poważne zarzuty, takie jak wyroki 
skazujące lub sankcje za popełnienie poważnego naruszenia obowiązujących przepisów krajowych w następujących 
dziedzinach: 
(i)   prawo handlowe;                                                          szkoda majątkowa, przyjęcie korzyści majątkowej, nierzetelny dok. 
(ii)  prawo upadłościowe;                                                   uszczuplenie, chowanie majątku, skarga pauljiańska 
(iii)  płace i warunki zatrudnienia w zawodzie;              naruszenie praw pracownika, ub. społeczne, BHP,  
(iv)  prawo o ruchu drogowym;                                         katastrofa w ruchu lądowym 
(v)   odpowiedzialność zawodowa;                                    
(vi)  handel ludźmi lub narkotykami; oraz                        
 
b)    zarządzający transportem lub przedsiębiorca transportowy nie zostali, w jednym lub kilku państwach członkowskich, 
skazani za poważne przestępstwo ani nie nałożono na nich sankcji za poważne naruszenie przepisów wspólnotowych 
dotyczących w szczególności: 
 
(i)   czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu pracy oraz instalacji i używania urządzeń kontrolnych; 
(ii)  maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytkowych w ruchu międzynarodowym; 
(iii)  kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształcenia kierowców; 
(iv)  badań technicznych w celu dopuszczenia pojazdów użytkowych do ruchu, w tym obowiązkowych badań technicznych 
pojazdów silnikowych; 
(vi)  bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych; 
(viii)  praw jazdy; 
(x)   transportu zwierząt. 
 



Załącznik nr 4 do art. 6 z 1071/2009 

 
 



ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 
2016/403 z dnia 18 marca 2016 r 



Wdrożenie (WE) 1071/2009 

OKRESY PRZEJŚCIOWE PO DECYZJI O COFNIĘCIU ZEZEWOLENIA/LICENCJI 
 

 
Organ może określić jeden z następujących terminów na uregulowanie sytuacji w przedsiębiorstwie: 
 
- termin nieprzekraczający 6 miesięcy – w przypadku gdy uregulowanie sytuacji wymaga od 

przedsiębiorcy wykazania, że posiada rzeczywistą i stałą siedzibę 
 

- termin nieprzekraczający 6 miesięcy – jeśli nie jest spełniony wymóg zdolności finansowej, aby 
wykazać, że ten wymóg będzie spełniony w sposób ciągły 
 

- termin nieprzekraczający 6 miesięcy na zatrudnienie osoby, która zastąpi zarządzającego 
przedsiębiorstwem, jeżeli zarządzający przestał spełniać wymogi dobrej reputacji. Termin ten może 
zostać przedłużony o 3 miesiące, w przypadki śmierci bądź niedyspozycji ze względów zdrowotnych. 

 
- A co z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą która utraciła zezwolenie/licencje? 

 
 





Najbardziej optymalne 

Spółka komandytowa 

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
komandytowa    



Spółka komandytowa 

• Definicja spółki komandytowej - spółka mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa 
pod własną firmą. Jest to forma przejściowa między spółkami osobowymi (cywilna i 
jawna), a spółkami kapitałowymi (spółka z.o.o., akcyjna).  

 

• Spółka ta nie ma osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną oraz zdolność do 
czynności prawnych ( ułomna osoba prawna ). To oznacza, że może być podmiotem prawa 
i obowiązków (zdolność prawna) oraz własnym działaniem (konkretnie działaniem osób 
uprawnionych do reprezentowania spraw spółki) dokonywać czynności prawnych. 



Spółka komandytowa 

2 TYPY WSPÓLNIKÓW (podział ze względu na odpowiedzialność wspólników) 

 

• KOMPLEMENTARIUSZE - odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. 
Odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki została ukształtowana w 
analogiczny sposób jak odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej. Komplementariusz 
reprezentuje spółkę (zarządza spółką), jeżeli na mocy umowy spółki albo prawomocnego 
orzeczenia sądu nie został tego prawa pozbawiony.  

 

• KOMANDYTARIUSZE - odpowiada za zobowiązania tylko do określonej w umowie kwoty 
tzw. sumy komandytowej, wolny jest natomiast od odpowiedzialności w zakresie 
wniesionego wkładu. Może reprezentować spółkę, ale tylko jako pełnomocnik. W 
sytuacji, gdy przekroczy zakres umocowania, będzie działał bez niego, tudzież nie ujawni 
swego pełnomocnictwa, odpowiadał będzie za skutki swych działań tak samo jak 
komplementariusz. Komandytariusz będzie odpowiadał również bez ograniczenia za 
zobowiązania spółki komandytowej, gdy jego nazwisko ( firma ) ujawnione zostanie w 
firmie(nazwie) spółki. 

 

 



Spółka komandytowa 

1. Odrębny podmiot praw i obowiązków, 

2. Sprawy spółki prowadzą tylko komplementariusze, 

3. Komandytariusze dostarczają jedynie kapitał, 

4. Komandytariusze odpowiadają za długi spółki jedynie do wysokości sumy 
komandytowej, 

5. Komandytariusz nie ponosi odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki 
komandytowej oraz pozostałych wspólników, wynikające z działalności spółki, 

6. Komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką 
za zobowiązania spółki. 

7. Przeznaczone do większych działalności (pełna księgowość), 

8. Możliwość wniesienia do spółki wkładu rzeczowego 

9. Brak podwójnego opodatkowania 



Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

• Definicja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - jest samodzielnym podmiotem 
posiadającym osobowość prawną i stanowi najczęściej występującą formę spółki 
kapitałowej  

 

• Dla przedsiębiorców planujących przedsięwzięcia gospodarcze w większym rozmiarze lub 
wiążące się z wysokim ryzykiem, wybór spółki kapitałowej jaką jest spółka z o.o. 
zazwyczaj jest dużo bardziej korzystny od spółki osobowej. Dzięki konstrukcji spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząc firmę, można nie mieć większych obaw, że 
odpowie się za długi firmy osobistym majątkiem.  

 



Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Wspólnicy spółki z o.o. - może posiadać jednego lub większą liczbę wspólników, którymi 
mogą zostać osoby fizyczne lub osoby prawne, czyli np. inne spółki. Jedynym wyjątkiem jest 
przepis mówiący, że jednoosobowa spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie przez inną 
jednoosobową sp. z o.o. 

 

Umowa spółki i rejestracja- Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi być 
zawarta w formie aktu notarialnego. Wspólnicy (wspólnik) muszą wnieść wkłady na pokrycie 
całego kapitału zakładowego. Rejestracja spółki z o.o. musi zostać dokonana w KRS. Spółka 
nabywa osobowość prawną po zarejestrowaniu.  

 

Kapitał zakładowy - powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych. Wartość nominalna udziału 
nie może być niższa niż 50 złotych. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały o równej albo 
nierównej wartości nominalnej. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości 
nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, 
nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. 

 



Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

• Odpowiedzialność za zobowiązania - za zobowiązania odpowiada spółka całym swoim 
majątkiem, mogą odpowiadać solidarnie członkowie zarządu, ale tylko wtedy, gdy 
egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Wspólnicy nie odpowiadają za 
zobowiązania spółki.  

 

• Członkowie zarządu mogą się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykażą, że we 
właściwym czasie zgłosili wniosek o ogłoszenie upadłości lub zarząd wszczął 
postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz 
niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, czyli pomimo 
niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania 
układowego wierzyciel nie poniósł szkody 



Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Zarząd spółki i inne organy spółki – reprezentuje i prowadzi sprawy spółki. W skład zarządu 
obejmować może jednego lub więcej członków.  

 

Zarząd nie musi składać się ze wspólników (funkcję zarządu mogą pełnić osoby nie 
posiadające udziału w spółce).  

 

Zarząd jest powoływany i odwoływany decyzją wspólników (chyba, że umowa spółki stanowi 
inaczej). Organem wolicjonalnym jest Rada Nadzorcza. 

 



Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

1. Ograniczenie odpowiedzialności wspólników, 

2. Ochrona majątku osobistego wspólników, odrębny majątek spółki, 

3. Osobowość prawna, 

4. Renoma, 

5. Większe możliwości pozyskania kapitału, 

6. Łatwość zmian właścicielskich, 

7. Prowadzenie spraw spółki przez Zarząd, 

8. Możliwość wniesienia do spółki wkładu rzeczowego 

9. Podwójne opodatkowanie (choć istnieją możliwości optymalizacji), 

10. Nieznacznie zwiększone koszty prowadzenia działalności – obowiązek sporządzania 
sprawozdań finansowych, obowiązek zwoływania zgromadzeń wspólników. 

 



„Kamil, jak go obudzić?  
Dumny Prezes dwóch spółek.” 



Dziękuje, za wspólne spotkanie 

z zakresu bloku prowadzonego przez: 

 

Kamil Kiwior 
Specjalista ds. ustawy  
o transporcie drogowym 
 
kom.: +48 531-560-930 
email: kamil.kiwior@kt-legaltrans.pl 

 

 

Kancelaria Transportowa  
LEGALTRANS Sp. z o.o. 

 
adres siedziby: 

ul. Batalionu Barbara 13, 33-101 Tarnów 
 

adres korespondencyjny: 
ul. Chemicznej 21, 33-101 Tarnów 

 
NIP 678-314-06-76  
REGON 122224943  
KRS 0000395357 

 
www.kt-legaltrans.pl   

kancelaria@kt-legaltrans.pl  

 


