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działalność goSpodarcza w polSce  
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streszczenie

Celem rozważań jest przedstawienie istoty działalności gospodarczej po-
dejmowanej i prowadzonej w prawnej formie spółki handlowej oraz wskazanie 
różnic między uregulowaniami dotyczącymi przedsiębiorstwa spółkowego 
działającego w Polsce i Ukrainie. Tak skonstruowany cel oznacza, że artykuł 
skierowany jest przede wszystkim do osób zainteresowanych aktywnością 
gospodarczą w obu państwach graniczących ze sobą. Wybór właściwej for-
my prawnej prowadzonej działalności gospodarczej umożliwia realizację 
wspólnych przedsięwzięć gospodarczych Polski i Ukrainy. Bliskość poło-
żenia geograficznego Polski i Ukrainy wykazuje możliwości wykorzystania 
doświadczeń w zakresie doboru właściwej formy prowadzonej działalności 
gospodarczej w obu krajach. Artykuł o charakterze metodologicznym ma 
implikacje praktyczne i  społeczne. Opisano w  nim ramy organizacyjne 
funkcjonowania różnych kategorii spółek handlowych działających w Polsce 
i na Ukrainie. Wskazano różnice w wybranych regulacjach prawnych. Przed-
stawiono rekomendacje dla rynku ukraińskiego. 

Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, spółka handlowa, przedsię-
biorstwo, podmiot gospodarczy, kapitał zakładowy, umowa.

Kody JEL: G22, K12, K20, L21, M21

wstęp
W procesie studyjnym wykorzystano źródła prawa stanowiącego podstawę 

do analizy i oceny działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce i Ukrainie. 
Artykuł ma charakter porównawczy. W procesie jego tworzenia uwzględniono 
także materiały uzyskane od Wydziału Handlu i Promocji Ambasady Rzecz-
pospolitej Polskiej w Kijowie. 

podmiot gospodarczy – jego identyfikacja i cechy
Działalność gospodarcza jest podejmowana i prowadzona przez podmiot 

w sposób stały i zawodowy. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cy-
wilny (Dz.U.2016.380 tj. z dnia 22 marca 2016 roku) stanowi, iż prowadzący 
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aktywność w sferze gospodarczej jest przedsiębiorcą do którego zaliczamy: oso-
bę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości 
prawnej, ale dysponującą zdolnością prawną prowadzącą, we własnym imieniu 
działalność gospodarczą lub zawodową. Ustawowe pojęcie przedsiębiorcy opiera 
się na dwóch kryteriach – podmiotowym i funkcjonalnym (Kruczalak 2006). 
Pierwsze ogranicza funkcjonowanie przedsiębiorcy do trzech kategorii pod-
miotów prawa, wykluczając możliwość prowadzenia działalności gospodarczej 
przez podmioty nie mające zdolności prawnej, np. oddziały, zakłady, jednost-
ki organizacyjne Skarbu Państwa lub gmin. Drugie prezentuje podstawowe 
cechy działalności gospodarczej polegające na aktywności mającej charakter 
stały, a nie incydentalny lub okazjonalny. Przedsiębiorcą jest tylko ten kto wy-
konuje czynności powtarzalne i w taki sposób, że tworzą one pewną całość, 
a nie stanowią oderwanego świadczenia czy świadczeń określonych rzeczy lub 
usług (Frąckowiak 2003). Ustawodawca wskazuje także na profesjonalny cha-
rakter działalności podejmowanej i prowadzonej przez podmiot we własnym 
imieniu. Analiza podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą uzasadnia 
stwierdzenie, iż kodeksowa definicja analizowanego pojęcia koncentruje się na 
identyfikacji kategorii podmiotowych zaliczanych do grupy przedsiębiorców 
oraz na prezentacji podstawowych cech działalności. W kodeksowej definicji 
podmiotu pomija się kwestie związane z zarobkowym charakterem działalności 
przyjmując zatem, iż działalność może mieć charakter zarobkowy lub niezarob-
kowy czyli nienastawiony na osiąganie zysku. Priorytetem tego ostatniego nie 
jest osiąganie zysków i dostarczanie dywidendy właścicielom, ale organizowanie 
i dostarczanie dóbr ogólnospołecznych. Zaliczyć można do nich np.: muzea, 
biblioteki, związki religijne, kluby wspomagające swoich członków. Jednak nie 
oznacza to, iż w przypadku działalności niezarobkowej podmiot ma nie być ren-
towny. Ustawodawca definiując przedsiębiorcę prowadzącego działalność go-
spodarczą nie określa go mianem podmiotu gospodarczego. Dodanie do słowa 
„podmiot” przymiotnika „gospodarczy” przyznaje możliwość zamiennego sto-
sowania pojęcia „przedsiębiorca” oraz „podmiot gospodarczy”. Wynika z tego, 
iż przedsiębiorca jest podmiotem gospodarczym. Zrezygnowano z prawnej 
możliwości identyfikacji przedsiębiorcy i podmiotu gospodarczego jako kupca. 
Możliwość taka istniała na gruncie nieobowiązującego rozporządzenia Prezy-
denta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku. Kodeks handlowy (Dz.U. 
z 1934 r. Nr 57 poz. 502). Zgodnie z nim, kupcem był ten, kto we własnym imie-
niu prowadził przedsiębiorstwo zarobkowe. Pojęcie kupca zostało utrzymane 
w niemieckim systemie prawa (Handelsgesetzbuch (HGB), nowelizacja 1998). 
Kupcem jest ten, kto uprawia zajęcie handlowe, tzn. prowadzi przedsiębiorstwo 
handlowe. Jednak rezygnacja ze stosowania prawnej identyfikacji przedsiębior-
cy jako podmiotu gospodarczego przy pomocy pojęcia „kupiec” nie pozbawia 
możliwości stosowania takiego zwrotu i wykorzystania identyfikacji przed-
miotowej podmiotu z uwzględnieniem prowadzenia przezeń przedsiębiorstwa. 
Spoglądając zatem na pojęcie przedsiębiorcy z wykorzystaniem identyfikacji 
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podmiotowej, funkcjonalnej oraz przedmiotowej można zauważyć istnienie 
triady pojęciowej: przedsiębiorca, przedsiębiorstwo oraz przedsiębiorczość jako 
immanentna cecha działalności gospodarczej wykazująca się innowacyjnością, 
gospodarnością oraz równowagą finansową.

Przedsiębiorstwo stanowi podstawową formę organizacyjno-prawną dzia-
łalności gospodarczej. Jest podmiotem prawa. Podmiotowość prawna jest ce-
chą normatywną nadaną przez ustawodawcę. Umożliwia udział podmiotu 
w stosunkach cywilnoprawnych. Posiada zdolność prawną oraz zdolność do 
czynności prawnych. Oznacza to, iż we własnym imieniu może nabywać prawa 
i zaciągać zobowiązania. Wskazane prawne atrybuty przedsiębiorstwa umożli-
wiają nawiązywanie kontaktów biznesowych, zawieranie umów handlowych, 
tworzenie różnych form koncentracji gospodarczej, np.: koncernów, konglo-
meratów, holdingów poprzez wykorzystanie współdziałania gospodarczego. 
Prawne atrybuty przedsiębiorstwa pozostają w związku z  jego odrębnością 
ekonomiczną i organizacyjną.

Przedsiębiorstwo jako podmiot prawa prowadzi działalność gospodar-
czą w sposób zorganizowany i ciągły. Zorganizowany charakter działalności 
oznacza, iż przedsiębiorstwo może prowadzić swoją aktywność gospodarczą 
w różnych formach organizacyjno-prawnych. Istotnym podziałem przedsię-
biorstw z uwzględnieniem różnorodności form organizacyjno-prawnych jest 
wyodrębnienie przedsiębiorstw zorganizowanych w formie spółek handlowych 
oraz działających w innych formach ustrojowych.

Spółka handlowa jako podmiot gospodarczy
Pojęcie spółki obejmuje swoim zakresem: krąg wspólników, którzy ją two-

rzą, wspólny cel przez nich określony, normy organizacyjne umożliwiające jego 
realizację oraz środki przeznaczone przez każdego ze wspólników na osiągnię-
cie celu (Wiśniewski 1991).

Skomplikowany charakter istoty spółki umożliwia stwierdzenie, iż istnieją 
różne teorie umożliwiające poznawanie aspektów funkcjonowania analizowa-
nego podmiotu prawa. Zalicza się do nich teorię: umowy, instytucji (organi-
zacji) oraz majątku. Każda z nich uwzględnia inne aspekty funkcjonowania 
spółki i umożliwia jej wielopłaszczyznową analizę.

 Spółka według teorii umowy

Ustawa z  dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych 
(Dz.U.2016.1578 tj. z dnia 29 września 2016 roku) stanowi, iż przez umowę 
spółki handlowej wspólnicy lub akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osią-
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gnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz jeżeli umowa lub statut 
tak stanowi przez współdziałanie w inny określony sposób.

Teoria umowy spółki wykazuje konieczność identyfikacji umowy spółki 
oraz analizę jej poszczególnych elementów kreujących stosunki między wspól-
nikami. Analizując normatywną definicję spółki należy stwierdzić, iż zdefi-
niowano umowę spółki handlowej, a nie spółkę handlową. Teoria umowy ma 
zatem pierwszoplanowe znaczenie w procesie identyfikacji spółki.

Do skutecznego zawarcia umowy spółki i jej powstania konieczna jest wola 
jej zawiązania (affectio societatis). 

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2011 roku (I CSK 391/10 
Lex 936480) stwierdzono, iż umowa spółki kreuje stosunek cywilnoprawny 
i  jest umową cywilnoprawną zawierającą cechy szczególne właściwe dla re-
gulacji prawa handlowego, co nie zmienia faktu, że jest umową zawierającą 
oświadczenia woli i jak każda czynność prawna podlega wykładni dotyczącej 
interpretacji oświadczeń woli stosowanych w art. 65 Kc. Skoro elementem skła-
dowym umowy spółki są oświadczenia woli wspólników lub akcjonariuszy, to 
podlegają one ogólnym zasadom ich interpretacji. Oświadczenie woli, zgodnie 
z art. 65 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 
tj. z dnia 22 marca 2016 roku) należy zatem tak tłumaczyć jak wymagają tego 
okoliczności, w których zostało złożone, zasady współżycia społecznego oraz 
ustalone zwyczaje.

 Zgodnie z zasadą clara non sunt interpretanda interpretacji przez zasto-
sowanie wykładni oświadczenia woli wymagają tylko oświadczenia niejasne. 
Umowa spółki ma charakter konsensualny. Dochodzi bowiem do skutku 
w wyniku złożenia zgodnych oświadczeń woli wspólników lub akcjonariuszy. 
Nie jest jednak umową losową. Skutki jej powstania i  funkcjonowania nie 
zależą od zdarzenia przyszłego i niepewnego. Niepewność wyników dzia-
łalności gospodarczej spółki nie ma związku z losowością. Wynika ona bez-
pośrednio z ryzyka inwestycyjnego podejmowanego przez wspólników lub 
akcjonariuszy.

Zaprezentowana definicja umowy spółki nie ma charakteru jednostkowego, 
lecz przybrała charakter uniwersalny. Zaprezentowane stanowisko potwierdza 
wprowadzona przez ustawodawcę w ustawie Kodeks spółek handlowych defini-
cja umowy spółki. Odnosi się ona bowiem do wspólników oraz akcjonariuszy. 
Umożliwia ponadto posługiwanie się pojęciem umowy lub statutu. Powyższe 
potwierdza, iż w przypadku poszczególnych rodzajów spółek wspólnicy mogą 
indywidualnie kreować klauzule umowne. Jednak ustawodawca wprowadził 
elementy przedmiotowo istotne umowy (essentialia negotti), bez których umo-
wa spółki nie mogłaby funkcjonować w obrocie gospodarczym. Należą do 
nich zobowiązanie wspólników do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu oraz 
zobowiązanie do wniesienia wkładów. Celów spółki może być kilka. Wynikają 
one z wyszczególnionego w umowie spółki przedmiotu działalności spółki. Na-
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tomiast każdy cel spółki ma być wspólny dla wszystkich wspólników. Ta wspól-
nota celu uzasadnia konieczność doboru wspólników w sposób umożliwiający 
reprezentowanie spółki oraz prowadzenie jej spraw w sposób dostosowany do 
charakteru i rodzaju poszczególnych przedmiotów aktywności gospodarczych. 
Skoro cel ma być wspólny dla spółki, wspólnicy winni osiągać porozumienie nie 
tylko w bieżących sprawach dotyczących funkcjonowania spółki, ale również 
w procesach inwestycyjnych, kwestiach dotyczących gospodarki finansowej 
prowadzonego przedsiębiorstwa, jak również w sprawach dotyczących zmian 
przedmiotów działalności przez ich rozszerzenie lub ograniczenie, przeniesie-
nie siedziby za granicę czy zmianę postanowień umownych przedsiębiorstwa 
spółkowego. Wniesienie wkładów jest elementem koniecznym do powstania 
i funkcjonowania spółki. Zobowiązanie do wniesienia wkładów ciąży na wspól-
nikach. Wspólnik może wnieść wkład gotówkowy lub bezgotówkowy zwany 
rzeczowym lub aportowym. W wyniku wniesienia wkładu do spółki wspólnik 
otrzymuje prawo majątkowe do udziału w zyskach i stratach.

Spółka według teorii instytucji (organizacji)

Teoria instytucji identyfikuje spółkę jako organizację założoną przez jedną 
lub więcej osób. Jest jednostką organizacyjną wyposażoną w zdolności do sa-
modzielnego działania. Spółka określa swoje cele i podstawy funkcjonowania 
oraz skład osobowy wspólników. Wszystkie wskazane elementy organizacji 
mogą ulegać zmianom w trakcie podejmowanej i prowadzonej przez spółkę 
działalności gospodarczej. Spółka jako instytucja staje się nie tylko podmiotem 
praw i obowiązków, ale jest także stroną umów cywilnoprawnych zawiera-
nych z kontrahentami, współpracownikami, a także jest stroną umów o pracę 
w przypadku zawierania stosunków pracowniczych. Kreując instytucjonalne 
zobowiązania pełni rolę wierzyciela oraz dłużnika w procesach rozliczeń mię-
dzy kontrahentami. Mnogość ról wierzycielskich oraz dłużnych pełnionych 
przez spółkę jako organizację kreuje obraz należności spółkowych i wpływa 
na gospodarkę finansową przedsiębiorstwa zorganizowanego w prawnej formie 
spółki. Jako organizacja działa w otoczeniu: prawnym, ekonomicznym, finan-
sowym społecznym, behawioralnym. 

Spółka jako organizacja ma swój potencjał będący kategorią wielowymia-
rową i dotyczącą możliwości podejmowania i prowadzenia przez spółkę dzia-
łalności gospodarczej. Wynikają one z poszczególnych zdolności i kompetencji 
wspólników, posiadanych przez spółkę zasobów oraz z umiejętności korzysta-
nia przez spółkę z zasobów otoczenia, w którym funkcjonuje. Przedsiębior-
stwo spółkowe nie powinno zatem utożsamiać się wyłącznie z umową spółki 
regulującą jej ustrój, ale z wielopłaszczyznowym otoczeniem biznesowym, 
w którym spółka działa. 



105Działalność gospodarcza w Polsce i NA Ukrainie

Spółka według teorii majątku

Wspólnicy lub akcjonariusze przez wniesienie wkładów tworzą kapitał 
zakładowy spółki. Jednak kapitał ten nie stanowi majątku spółki, który jest 
wypracowywany przez spółkę przez podejmowanie przez wspólników uchwał 
o sposobie i wysokości podziału osiągniętego przez spółkę zysku. Istotnym 
elementem analizowanej teorii jest jednak stwierdzenie, iż wkłady wnoszone 
przez poszczególnych wspólników zasilają elementy majątku spółki. Stosownie 
do teorii majątku spółka posiada majątek trwały oraz obrotowy umożliwiający 
wycenę przedsiębiorstwa spółkowego.

regulacje prawne dotyczące funkcjonowania spółek 
w polsce i Ukrainie

W Polsce ustrojowe prawo spółek stanowi ustawa z dnia 15 września 2000 
roku Kodeks spółek handlowych. Reguluje on problematykę dotyczącą two-
rzenia, funkcjonowania, rozwiązywania, łączenia, podziału i przekształceń 
spółek handlowych. Obejmuje zatem wszystkie etapy działalności gospodar-
czej podejmowanej i prowadzonej przez spółkę. Nie reguluje problematyki 
dotyczącej czynności prawnych podejmowanych przez spółki, która została 
przewidziana w ustawie Kodeks cywilny. Kodeks spółek handlowych wykazuje 
istnienie metodologicznych związków z ustawami o charakterze ogólnym oraz 
branżowym. Tytułem przykładu ustaw ogólnych pozostających w związku 
z problematyką kodeksu spółek handlowych wskazać można ustawę z dnia 20 
sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawę z dnia 2 lipca 2004 
roku o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawę z dnia 29 września 
1994 roku o rachunkowości. Natomiast jako przykłady ustaw branżowych ujaw-
niających merytoryczny związek z ustawą kodeks spółek handlowych przed-
stawić można ustawę z dnia 26 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe czy ustawę 
z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Dz.U.2015.1844 z dnia 10 listopada 2015 roku).

Ukraińskie ustawodawstwo nie wprowadziło do systemu prawa jednolitego 
kodeksu spółek handlowych. Problematyka spółek jest uregulowana w ustawie 
z dnia 19 września 1991 roku o spółkach handlowych, ustawie z dnia 17 wrze-
śnia 2008 roku o spółkach akcyjnych oraz w ustawie z dnia 16 stycznia 2013 
roku Kodeks gospodarczy Ukrainy. Cechą charakterystyczną ustawodawstwa 
ukraińskiego jest odrębne uregulowanie spółki akcyjnej i wyeliminowanie 
problematyki odnoszącej się do zasad jej tworzenia i funkcjonowania z ustawy 
dotyczącej spółek handlowych.

Zarówno ustawodawstwo polskie, jak też ukraińskie posługują się jednoli-
tym aparatem pojęciowym dotyczącym identyfikacji przedsiębiorstwa spółko-
wego. Jest nim spółka handlowa, a nie spółka prawa handlowego. To oznacza, 
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iż w obu ustawodawstwach spółka jest traktowana jako podmiot praw i obo-
wiązków we wszystkich obszarach podejmowanej i prowadzonej działalności 
a nie tylko w kwestiach dotyczących stosunków handlowych.

katalog spółek handlowych w polsce i Ukrainie
Spółkami handlowymi w Polsce są: spółka jawna, partnerska, komandyto-

wa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna. 
Zastosowano zasadę numerus clausus spółek handlowych. Oznacza to, iż nie 
można powoływać innych rodzajów spółek. Wyjątek stanowi spółka cywilna 
uregulowana w ustawie Kodeks cywilny (art. 860-874 Kc). Mimo istnienia 
zamkniętego katalogu spółek handlowych, istnieje możliwość zastosowania 
rozwiązań hybrydalnych. Polegają one na wprowadzeniu do spółki nowych 
rozwiązań, które modyfikują istniejącą konstrukcję spółki, np. przez wprowa-
dzenie zarządu w spółce partnerskiej.

Ukraińskie ustawodawstwo przewiduje funkcjonowanie spółki pełnej bę-
dącej odpowiednikiem funkcjonującej w Polsce spółki jawnej, spółki koman-
dytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością, z dodatkową odpowiedzialnością 
oraz akcyjnej. Na Ukrainie funkcjonuje zatem nieznana prawu polskiemu spół-
ka z dodatkową odpowiedzialnością. Natomiast nie działa spółka partnerska 
przewidziana do prowadzenia działalności zawodowej przez reprezentantów 
wolnych zawodów oraz spółka komandytowo-akcyjna. Zasadniczo zatem ka-
talog spółek handlowych na Ukrainie jest mniej rozbudowany. Świadczy to jed-
nak o drzemiącym potencjale rozwoju zarówno segmentu ukraińskich spółek 
handlowych, jak również poszerzeniu aktywności gospodarczej o działalność 
zawodową.

kategorie spółek handlowych w polsce i Ukrainie
W Polsce istnieje dychotomiczny podział spółek handlowych na osobowe 

i kapitałowe. Do osobowych zalicza się: spółkę jawną, partnerską, komandyto-
wą oraz komandytowo-akcyjną. Natomiast do grupy spółek kapitałowych za-
licza się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Spółki 
osobowe nie mają osobowości prawnej, zaś kapitałowe są osobami prawnymi. 
Natomiast ukraińskie regulacje prawne nie przewidują podziału na spółki oso-
bowe i kapitałowe. Wszystkie spółki podlegające ustawodawstwu ukraińskiemu 
posiadają osobowość prawną.
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Spółka jawna w polsce i Ukrainie
W Polsce istnieje możliwość podejmowania i prowadzenia działalności 

gospodarczej w prawnej formie spółki jawnej. Spółka jawna jest spółką osobo-
wą, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką 
handlową. Minimalne cechy spółki jawnej wskazują, iż pierwszoplanowe zna-
czenie odgrywa firma, pod którą prowadzone jest przedsiębiorstwo spółkowe. 
W firmie spółki jawnej obowiązują wszystkie zasady prawa firmowego, tj. praw-
dziwości, jedności, ciągłości, jawności i wyłączności (Sitko 2003). Odróżnia ono 
bowiem spółkę jawną od innych form działalności gospodarczej prowadzonej 
w kształcie spółki handlowej. Spółka jawna stanowi umowne zrzeszenie osób 
działających na podstawie współwłasności łącznonej (Kidyba 2016). 

Regulacje ukraińskie nie przewidują spółki jawnej, lecz spółkę pełną. Jest 
ona odpowiednikiem spółki jawnej. Wspólnicy prowadzą działalność gospodar-
czą w imieniu spółki i ponoszą subsydiarną odpowiedzialność za zobowiązania 
spółki. Firma spółki ma charakter osobowy i obejmuje nazwiska wszystkich 
wspólników albo nazwisko (firmę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatek 
wskazujący na formę prawną prowadzonej działalności, tj. „spółka jawna” lub 
„spółka pełna”.

Spółka komandytowa w polsce i Ukrainie
W spółce komandytowej działającej w Polsce komandytariusz jako je-

den ze wspólników, w przeciwieństwie do komplementariusza, ponosi od-
powiedzialność za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej 
określonej w umowie spółki i nie odpowiada całym majątkiem osobistym. 
Suma komandytowa wyznacza granice odpowiedzialności komandytariusza 
za zobowiązania spółki. Musi być określona w umowie spółki. Modyfikacja 
jej wysokości powoduje obowiązek zmiany umowy spółki. Ustawodawca nie 
określił minimalnej wysokości sumy komandytowej. Komandytariusz nie po-
nosi odpowiedzialności do wysokości wniesionego wkładu. Wniesienie wkładu 
stanowi obowiązek komandytariusza, ale nie przesądza o ograniczeniu jego 
odpowiedzialności. Istota odpowiedzialności komandytariusza za zobowiąza-
nia spółki jest zatem wyznaczana przez samodzielne narzędzie ekonomiczne 
ukształtowane w umowie spółki jako suma komandytowa.

Na Ukrainie nie funkcjonuje pojęcie sumy komandytowej jako kategorii 
ekonomicznej określającej górną granicę odpowiedzialności wspólnika za zo-
bowiązania spółki. Komandytariusz ponosi odpowiedzialność do wysokości 
kwot wpłaconych wkładów. Wynika z tego, iż komandytariusz ponosi odpo-
wiedzialność do wysokości wniesionego wkładu. Zastosowane rozwiązanie 
istotnie różni się od modelu rekomendowanego przez polskie ustawodawstwo.
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Komandytariusz w  spółce utworzonej przez przepisy prawa polskiego 
podlega odmiennym regulacjom niż jego odpowiednik działający w spółce 
komandytowej, która powstała na podstawie przepisów prawa ukraińskiego. 
Zasady organizacji i funkcjonowania spółki komandytowej w Polsce i Ukrainie 
w odniesieniu do pozycji i roli komandytariusza w istotny sposób różnią się 
między sobą.

jednoosobowa spółka kapitałowa w polsce i Ukrainie
W Polsce mogą funkcjonować jednoosobowe spółki z ograniczoną od-

powiedzialnością oraz spółki akcyjne. Spółka powstaje przez jednostronną 
czynność prawną. Akt powstania spółki zrównany jest z umową spółki. Na 
Ukrainie brak jest możliwości tworzenia jednoosobowych spółek. 

Ukraińskie regulacje prawne dotyczące spółek nie przewidują tworzenia 
spółek przez jednego wspólnika lub akcjonariusza. Wspólników powinno być 
co najmniej dwóch.

W Polsce funkcjonowanie co najmniej dwóch wspólników przewidziano 
wyłącznie dla spółek osobowych.

dokumenty organizacyjne dla spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością Ukrainie w polsce i Ukrainie

Podstawowym dokumentem regulującym strukturę organizacyjną spół-
ki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w Polsce jest umowa spół-
ki sporządzona w formie aktu notarialnego z udziałem wspólników. Istnieje 
możliwość utworzenia umowy spółki z wykorzystaniem wzorca umownego. 
Zawarcie umowy przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia 
formularza umowy zawartego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia 
umowy podpisem elektronicznym. Dla spółki nie przewiduje się formy statutu.

Ukraińska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na podstawie 
statutu, który może przybrać formułę dokumentu modelowego zatwierdzonego 
przez Gabinet Ministrów Ukrainy. Dopuszczono zatem możliwość tworzenia 
statutu spółki z wykorzystaniem wzorca umownego. 

minimalna wysokość kapitału zakładowego w spółce z o.o. 
w polsce i Ukrainie

W Polsce minimalna wysokość kapitału zakładowego w spółce z ograni-
czoną odpowiedzialnością wynosi 5 tysięcy złotych.
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Spółka działająca na Ukrainie powinna mieć tzw. kapitał statutowy w wy-
sokości wynoszącej co najmniej 100 płac minimalnych. Do dnia 30 listopada 
2016 roku płaca minimalna wynosiła 1450 UAH, a od dnia 1 grudnia 2016 
roku – 1550 UAH.

założyciele spółki z o.o. w polsce i Ukrainie
W Polsce spółka może być utworzona przez jedną lub więcej osób. Nie 

może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Oznacza to, iż spółka może być utworzona przez osoby 
fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nie mające osobowości prawnej.

Na Ukrainie spółka może być utworzona wyłącznie przez osoby fizyczne 
i prawne.

rada nadzorcza w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością w polsce i Ukrainie

W Polsce funkcjonowanie rady nadzorczej jest obowiązkowe, gdy wspólni-
ków jest więcej niż 25, a kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych.

Umowa spółki może ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo 
oba te organy łącznie.

Na Ukrainie przewidziano funkcjonowanie komisji rewizyjnej bez uza-
leżnienia jej funkcjonowania od liczby wspólników oraz wysokości kapitału 
zakładowego. Wynika z tego, iż ukraińskie ustawodawstwo w znaczący sposób 
ogranicza przewidywane w Polsce prawo indywidualnej kontroli spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością sprawowanej przez wspólników.

zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
w polsce i Ukrainie

W Polsce w spółce może istnieć zarząd jednoosobowy składający się z pre-
zesa oraz wieloosobowy składający się z prezesa oraz członków.

Na Ukrainie nie funkcjonuje pojęcie prezesa jako podmiotu kierującego 
pracami zarządu. Zarząd jednoosobowy składa się z dyrektora, a wieloosobowy 
z dyrekcji. Aparat pojęciowy został zaczerpnięty z konstrukcji funkcjonujących 
w przedsiębiorstwach państwowych i jest posadowiony na konstrukcji zakła-
dowej, w której pracami poszczególnych zakładów przedsiębiorstwa kierują 
dyrektorzy.
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Spółka z dodatkową odpowiedzialnością na Ukrainie
Spółka z dodatkową odpowiedzialnością jest niejednokrotnie nazywa-

na spółką z rozszerzoną odpowiedzialnością. Nie ma swojego odpowiednika 
w Polsce.

Kapitał założycielski spółki podzielony jest na udziały. Udziałowcy od-
powiadają za zobowiązania spółki swoim własnym majątkiem do wysokości 
wielokrotności udziału każdego z nich.

Spółka akcyjna w polsce i Ukrainie-dokument organizacyjny
W spółce akcyjnej w Polsce dokumentem organizacyjnym regulującym jej 

strukturę jest statut sporządzony w formie aktu notarialnego bez względu na 
kategorię prawną założycieli (Włodyka 2012).

Na Ukrainie podstawowym dokumentem jest umowa sporządzana na pi-
śmie. Forma notarialna przewidziana jest w sytuacji, gdy założycielem jest 
osoba fizyczna. Forma dokumentu nie jest jednolita i pozostaje w związku 
z kategorią prawną założycieli.

kapitał zakładowy spółki akcyjnej w polsce i Ukrainie
Minimalna wysokość kapitału zakładowego w polskiej spółce akcyjnej 

wynosi 100.000 złotych.
Na Ukrainie minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 1250 płac 

minimalnych. Na dzień 30 listopada 2016 roku płaca minimalna wynosiła 1450 
UAH, a od dnia 1 grudnia 2016 roku – 1550 UAH.

wniesienie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej 
w polsce i Ukrainie

Zgodnie z ustawodawstwem polskim, akcje obejmowane za wkłady niepie-
niężne powinny być pokryte w całości, nie później niż przed upływem roku 
po zarejestrowaniu spółki. Akcje obejmowane za wkłady pieniężne powinny 
być opłacone przed zarejestrowaniem spółki co najmniej w jednej czwartej ich 
wartości nominalnej.

Na Ukrainie kapitał zakładowy w pełnej wysokości powinien być wniesiony 
w terminie jednego roku od dnia rejestracji.
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rada nadzorcza w spółce akcyjnej w polsce i Ukrainie
Rada Nadzorcza w polskiej w spółce akcyjnej jest organem nadzorczo-

kontrolnym o  charakterze obligatoryjnym. Nie jest uzależniona od liczby 
akcjonariuszy.

Na Ukrainie w spółce akcyjnej Rada Nadzorcza jest organem obligatoryj-
nym w sytuacji, gdy jest powyżej 50 akcjonariuszy. Uzależnienie utworzenia 
Rady Nadzorczej jako organu obligatoryjnego wyłącznie od tak licznej grupy 
akcjonariuszy uniemożliwia faktyczne prowadzenie instytucjonalnej kontroli 
działalności spółki i jej stanu majątkowego.

odpowiedzialność akcjonariuszy w spółce akcyjnej 
w polsce i Ukrainie

W Polsce akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.
Na Ukrainie akcjonariusze odpowiadają do wysokości posiadanych akcji.

organ rejestracyjny dla spółek w polsce i Ukrainie
Spółki w Polsce mogą podejmować i prowadzić działalność gospodarczą 

po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego obejmującego rejestr 
przedsiębiorców.

Na Ukrainie rejestracja odbywa się na podstawie ustawy z dnia 15 maja 
2003 roku o rejestracji osób prawnych i fizycznych. Jednolity rejestr osób praw-
nych i fizycznych prowadzony jest przez Państwowy Komitet Statystyki Ukra-
iny, a nie przez sąd gospodarczy.

rekomendacje
– Wprowadzenie koncepcji dualistycznej przez wyodrębnienie w  struktu-

rze aktywności gospodarczej przedsiębiorców działalności gospodarczej 
i zawodowej,

– Rozszerzenie inicjatyw mających na celu pozyskiwanie i wspieranie inwe-
stycji. Aktualnie na Ukrainie funkcjonuje Rada Rzecznika Biznesowego, 
Biuro ds. Pozyskiwania i Wsparcia Inwestycji przy Gabinecie Ministrów, 
Narodowa Rada Inwestycyjna przy Prezydencie,

– Wprowadzenie obligatoryjnej rady nadzorczej w spółce akcyjnej, bez uzależ-
nienia jej tworzenia od liczby akcjonariuszy i umożliwienie wprowadzenia 
i  realizowania systemu kontroli wewnętrznej poprzez kontrolę procedur 
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administracyjnych, księgowych, organizowanie kontroli wewnętrznej, 
pozyskiwanie raportów ze wszystkich szczebli struktury spółki.

przykłady polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej

Business in małopolska – partnership network

Projekt realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 
w porozumieniu z partnerami z Ukrainy (Lwowską Izbą Przemysłowo-Han-
dlową), Rosji (Fundacją Wiedzy i Technologii dla Małego i Średniego Biznesu 
Victoria) oraz Łotwy (Bałtycką Akademią Międzynarodową). Projekt ma na 
celu wspieranie przedsiębiorczości na terenie województwa małopolskiego oraz 
pomoc w nawiązywaniu kontaktów.

Forum ekonomiczne w krynicy górskiej

Tematyka – sąsiedztwo Unii Europejskiej oraz polityka międzynarodowa. 
Nauka i doświadczenie dla biznesu.

Cel – poprawa warunków rozwoju biznesu i  kooperacji MSP na obszarze 
3 regionów objętych projektem. Projektem finalnym było utworzenie czteroję-
zycznego portalu z bazą potencjalnych klientów.

rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w równem i lublinie

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności sektora MSP. Projekt re-
alizowany poprzez organizację wystaw i spotkań biznesowych oraz rozwój 
portalu internetowego. 

Uruchomienie kolei na trasie przemyśl-kijów

Włączenie Ukrainy w inicjatywę via Carpathia – Debata Euroregiony X 
Forum Polska-Europa-Ukraina.

podsumowanie
1. W Polsce istnieje bardziej rozbudowany katalog spółek handlowych z po-

działem na spółki osobowe i kapitałowe. Na Ukrainie nie ma możliwości 
podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki partner-
skiej oraz komandytowo – akcyjnej.
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2. W spółkach kapitałowych w Polsce są wyższe wymagania kapitałowe niż na 
Ukrainie. W Polsce wymagania kapitałowe dotyczące spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej wynikają z ure-
gulowań ustawowych i mają minimalną, stałą wartość. Inwestorzy, któ-
rzy dokonują wyboru określonej prawnej formy działalności gospodarczej 
w konstrukcji spółki mają możliwość planowania procesu inwestycyjnego 
z obowiązkiem przestrzegania wymagań minimalnych. Stały charakter 
wymagań minimalnych umożliwia dokładne planowanie elementów skła-
dowych zamierzenia o charakterze biznesowym. Na Ukrainie wymagania 
kapitałowe pozostają w związku z wysokością minimalnego wynagrodzenia 
i nie mają charakteru stałego. Podlegają zmianom uzależnionym od wyso-
kości minimalnego wynagrodzenia. Brak stałości wymagań minimalnych 
uniemożliwia inwestorom precyzyjne kształtowanie struktury portfela wy-
datków w procesie podejmowania decyzji kształtujących zakres i rozmiar 
planowanego biznesu. Wydaje się, iż z inwestorskiego prawno-organiza-
cyjnego punktu widzenia najważniejszy jest co do zasady element stałości 
i przewidywalności składników procesu inwestycyjnego. Kurs waluty ma 
znaczenie wtórne.

3. Na Ukrainie nie funkcjonuje spółka partnerska jako samodzielny pod-
miot gospodarczy, który prowadzi działalność zawodową przewidzianą dla 
poszczególnych wolnych zawodów. Na Ukrainie nie wyodrębniono dzia-
łalności zawodowej oraz kategorii wolnych zawodów. Działalność spółek 
handlowych jest zatem ograniczona do prowadzenia działalności gospo-
darczej w zakresie dopuszczonym przez ustawodawstwo z uwzględnieniem 
prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców legalnie prze-
bywających na terytorium Ukrainy. 

4. Spółka komandytowa funkcjonująca na Ukrainie nie posługuje się kate-
gorią sumy komandytowej określającej górną granicę odpowiedzialności 
komandytariusza za zobowiązania spółki. Brak wprowadzenia sumy ko-
mandytowej jako narzędzia wyznaczającego zasady odpowiedzialności 
komandytariusza za zobowiązania spółki de facto nie definiuje istotnej dla 
spółki komandytowej konstrukcji umownej odróżniającej spółkę koman-
dytową od innych spółek handlowych.

5. Na Ukrainie nie wyodrębniono jednolitego organu emerytalno-rentowe-
go, jak funkcjonującego w Polsce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na 
Ukrainie spółki handlowe mają obowiązek dokonania rejestracji w Fun-
duszu Emerytalnym oraz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Istniejący 
dualizm rejestracyjny wprowadza dodatkowe obowiązki dla inwestorów 
oraz konieczność poddania się reżimowi dwóch organów rejestrowych.

6. Na Ukrainie jest zarejestrowanych ponad 2900 podmiotów z polskim ka-
pitałem. Jednak należy zauważyć, iż Ukraina zajmuje 131. miejsce, a Polska 
29. miejsce jako kraj zachęcający do inwestowania po przeprowadzeniu 
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analizy ryzyka (Raport Transparency International 2016). Ukraina powinna 
podjąć działania mające na celu poprawę swojego wizerunku jako poten-
cjalnego partnera biznesowego i zdynamizować działania uzasadniające 
dostosowanie regulacji prawnych dotyczących działalności gospodarczej 
w formie spółek handlowych.

7. Organizowanie wspólnych inicjatyw mających na celu propagowanie zasad 
organizacji i funkcjonowania poszczególnych spółek handlowych w Polsce 
i Ukrainie,

8. Podnoszenie świadomości prawnej w zakresie kategorii spółek handlo-
wych podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w Polsce 
i Ukrainie
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Business activity in poland and Ukraine

summary

An aim of considerations is to present the essence of business activity 
undertaken and run in the legal form of commercial partnership and to 
indicate the differences between the regulations concerning an enterprise of 
the company operating in Poland and in Ukraine. Thus construed the aim 
means that the article is addressed, first of all, to the individuals interested 
in business activity in both neighbouring states. Choice of the proper legal 
form of the carried out business activity makes it possible to implement joint 
ventures by Poland and Ukraine. The geographical proximity of Poland and 
Ukraine indicates the opportunities to make use of experience as regards 
the selection of the relevant form of the carried out business activity in both 
countries. The article of the methodological nature has practical and social 
implications. The author described in it the organisational framework of 
functioning of various categories of commercial partnerships operating 
in Poland and Ukraine. She indicated the difference in the selected legal 
regulations and presented recommendations for the Ukrainian market.

Key words: business activity, commercial partnership, enterprise, 
economic entity, equity capital, contract/agreement.
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