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Spółka akcyjna
(SA) To rodzaj spółki kapitałowej. 
W Polsce spółki akcyjne działają obecnie na podstawie Kodeksu spółek handlowych. 
Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ryzyko ponoszą jedynie do 
wysokości wniesionego kapitału oraz czerpią zyski (np.: w postaci dywidendy).
Minimalny kapitał akcyjny wynosi 100 000 zł, a minimalna wartość nominalna 
akcji to 1 grosz. 
Organami spółki są: 

• zarząd - powoływany maksymalnie na 5 lat,; 

• rada nadzorcza - wykonuje ona stały nadzór nad zarządem. Składa się z minimum 

3 członków, a w spółkach publicznych - minimum 5 osób. Są oni powoływani i 
odwoływani przez zgromadzenie akcjonariuszy; 

• walne zgromadzenie. 

Spółka jawna
(sp. j.) - to osobowa spółka, która nie jest spółką handlową. 
Spółka jawna ma ułomną osobowość prawną. Posiada swój majątek, który stanowią 
wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.
W spółce jawnej odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą wszyscy wspólnicy 
solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, bez ograniczeń, całym swoim 
majątkiem, zarówno obecnym, jak i przyszłym. 

Spółka partnerska
To rodzaj spółki osobowej.
Spółkę partnerską tworzą wspólnicy (partnerzy) w celu wykonywania wolnego zawodu 
w spółce. 
Wspólnikami w spółce partnerskiej - zwanymi partnerami - mogą być tylko osoby 
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fizyczne. Utworzyć takiej spółki nie mogą zatem osoby prawne, spółki cywilne czy inne 
handlowe spółki osobowe. 

Spółka komandytowa 
To spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa, w której za 
zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co 
najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego
wspólnika jest ograniczona (komandytariusz). 
Spółka komandytowa jest odrębnym typem spółki prawa handlowego. Zaliczana jest 
do kategorii spółek osobowych. 
Spółka komandytowa jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej, ale ma podmiotowość prawną. Spółka może zatem nabywać we własnym 
imieniu prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać 
zobowiązania, pozywać oraz być pozywana. 
Celem spółki komandytowej musi być wykonywanie działalności gospodarczej. 
W spółce komandytowej funkcjonują dwie kategorie wspólników - komplementariusze
i komandytariusze. 
Komplementariusz jest wspólnikiem aktywnym, który prowadzi sprawy spółki i 
reprezentuje ją. 
Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem 
jeśli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. 
Komandytariusz jest wspólnikiem pasywnym, nie prowadzi spraw spółki i nie 
reprezentuje jej. Wspólnik ten odpowiada za zobowiązania tylko do określonej w 
umowie spółki kwoty tzw. sumy komandytowej. Jeżeli jednak natomiast komandytariusz
wniesie do spółki wkład o wartości co najmniej równej sumie komandytowej wówczas 
wolny jest od osobistej odpowiedzialności. 
Wspólnikami w spółce komandytowej mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne
jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa 
przyznała zdolność prawną. 
Ten sam wspólnik nie może być jednocześnie komplementariuszem i 
komandytariuszem. 

Spółka komandytowo-akcyjna
(S.K.A.) to spółka osobowa, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co 
najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń (komplementariusz), a minimum 
jeden wspólnik jest akcjonariuszem. 
Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki. 
Komplementariuszem może być osoba fizyczna lub prawna. Jeden lub kilku 
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komplementariuszy powinno być ujawnionych w firmie spółki. 
Minimalna wysokość jej kapitału zakładowego to 50 000 zł.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(sp. z o.o.) - forma prawna przedsiębiorstw tworzona przez jedną lub więcej osób, 
zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w 
ograniczonym zakresie. 
W Polsce spółka tego typu jest spółką handlową, czyli taką której funkcjonowanie 
regulowane jest przez Kodeks spółek handlowych. 
Może być utworzona przez jeden lub kilka podmiotów (wspólników). 
Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki wobec wierzycieli; odpowiada za 
nie spółka swoim majątkiem utworzonym z wkładów wspólników. 
Wymagany kapitał zakładowy to minimum 5000 zł. Minimalna wartość udziału to 
50 zł. 
Organy spółki zoo 

• Zgromadzenie wspólników - to najwyższa władza spółki. Podejmuje uchwały. 

• Zarząd - powoływany jest on przez zgromadzenie wspólników lub radę 

nadzorczą. Jego minimalny skład to 1 osoba; 
• (nieobowiązkowo) rada nadzorcza bądź komisja rewizyjna. 

Marta Pyrchała-Zarzycka
Astro Salus Education Ltd 
Naturalnie do zdrowia, mądrze do rozwoju

kursy@astrosalus.pl      

STRONY INTERNETOWE BLOGI

www.astrosalus.pl http://astrosalus.pl/medycyna-naturalna/

www.astrosalus.com http://astrosalus.pl/reiki/
http://kosmetyka-fitness.pl http://kosmetyka-fitness.pl/ona/

www.magia-zycia.com.pl http://magia-zycia.com.pl/duchowosc/

www.sukces-biznes.pl http://sukces-biznes.pl/sukces/

www.edukacja-domowa.pl www.edukacja-domowa.pl/rozwoj-dzieci
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