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Dlaczego spółka z o.o. może być rozwiązaniem dla mnie? 
 

W ostatnim czasie wiele zmian w prawie, ewidencjonowaniu podatków, 

czy sposobach kontrolowania przedsiębiorców coraz częściej 

doprowadza do tego, że działalność gospodarcza zaczyna doskwierać 

właścicielom firm. Coraz częściej poszukują oni rozwiązań, które będą dla 

nich bezpieczniejsze i efektywniejsze finansowo. Od jakiegoś czasu 

projektowanie optymalizacji podatkowych w firmach jest zakazane i może 

być karane, jednak nie jest karane racjonalizowanie wydatków na budżet 

państwa. Jednym z coraz bardziej dostępnych i coraz bardziej 

rozumianych sposób na efektywniejsze, bezpieczniejsze i podatkowo 

tańsze rozwiązanie jest prowadzenie swojego biznesu pod spółką z 

ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.). Spółka z o.o. jest jedną z 

kilku dostępnych form prawnych opisanych w kodeksie spółek 

handlowych.  Spółka z o.o. jest tylko lub aż osobowością prawną. Kiedyś 

na jednym ze szkoleń usłyszałam, że warto mieć spółkę, a nie prowadzić 

biznes pod własnym nazwiskiem ponieważ Ciebie można „wpakować” do 

więzienia, a spróbuj „wpakować” spółkę z o.o. Spółkę zakładają wspólnicy 

w celach gospodarczych, a na końcu oczywiście w celu osiągania korzyści 

gospodarczych. Korzyści gospodarcze oczywiście w większości 

przypadków oznaczają korzyści finansowe, jednak nie zawsze o to chodzi 

wspólnikom. Spółka pozwala na działanie pod „obcą” osobowością 

prawną, dzięki czemu  ogranicza odpowiedzialność wspólników i zarządu.  
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Dlaczego spółka z o.o. jest lepsza od jednoosobowej działalności 
gospodarczej?   
 

Spółka z o.o. pomimo tego, że rośnie na popularności, ciągle sprawia 

przedsiębiorcom wiele problemów w zrozumieniu jej pozytywnych 

aspektów działania. Oczywiście nie jest tak, że spółka  z o.o. jest 

rozwiązaniem dla każdego i zawsze jedynym słusznym. Z mojego 

doświadczenia jednak wynika, że w ogromnej większości firm 

prowadzonych pod jednoosobową działalnością gospodarczą zmiana na 

spółkę z o.o. wprowadza wiele pozytywów. Jednak aby nie być 

jednostronnym poniżej przedstawię główne zarówno wady jak i zalety 

związane ze spółką z o.o.  

 

- ograniczona odpowiedzialność 
 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza tylko tyle, że 

odpowiedzialność jest ograniczona. Skrót ten nie oznacza „spółka bez 

odpowiedzialności”. W mojej ocenie posiadanie spółki jest na korzyść w 

porównaniu do jednoosobowej działalności gospodarczej. W przypadku 

prowadzenia działalności gospodarczej odpowiedzialność zawsze jest 

pełna. Jedyne ograniczenie jakie można wprowadzić to ograniczenie 

związane z ubezpieczenie OC. Jednak sama forma prawna nie chroni 

interesów ani firmy, ani prywatnych. W przypadku spółki z o.o. 

odpowiedzialność jest ograniczona. W dalszych rozdziałach szczegółowo 

opiszemy jaką odpowiedzialność mają wspólnicy oraz członkowie 

zarządu. W których momentach odpowiadają i jakie są mechanizmy 

chroniące ich prywatny majątek.  
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- nieskończona ilość firm 

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza jak sama nazwa wskazuje jest 

przypisana do konkretnej osoby. Powoduje to, że w jednym czasie można 

posiadać tylko jedną działalność gospodarczą. Tym samym jeżeli mamy 

wiele marek lub pracujemy w różnych zespołach nie powoduje to 

rozdzielności naszych biznesów. W mojej ocenie najgorsza sytuacja 

występuje wtedy, gdy mamy do czynienia z działalności operacyjną 

biznesową i np. inwestycjami w nieruchomości. Potknięcie w 

którymkolwiek z aspektów prawie zawsze wiąże się z ogromną stratą dla 

tej drugiej działalności. I właśnie w tym jest przewaga spółki z o.o. Możemy 

posiadać ich nieskończenie wiele. Pozwala to na oddzielenie każdego 

dowolnego biznesu, pozwala na zakładanie spółek w dowolnych 

konfiguracjach osobowych. Ale co najważniejsze pozwala na oddzielenie 

biznesów ryzykownych od tych inwestycyjnych. Dzięki temu potknięcie w 

jednym aspekcie nie ma wpływu wprost na płynność finansową 

pozostałych.  

 

- spadki /sukcesja 

 

Działalność gospodarcza to firma prowadzona przez osobę fizyczną. 

Oznacza to, że firma jest przyczepiona do NIP-u, który z kolei jest 

przyczepiony do osoby. Tym samym taka firma jest niezwykle trudno 

sprzedawalna. Najgorsze są sytuacje, kiedy przedsiębiorca prowadzi 

firmę, którą chce przekazać swoim dzieciom. O ile jest już możliwe 

ustanowienie przepisów sukcesji (czyli procesu przechodzenia firmy z 

właściciela na kolejnych właścicieli, np. z ojca na syna) za życia, o tyle 

prawdziwe dramaty zaczynają się wtedy, gdy przedsiębiorca nagle 
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umiera. Firma przestaje istnieć razem z nim, a np. kary umowne za 

niezrealizowane zobowiązania wchodzą w skład masy spadkowej. 

Niestety miałam dwukrotnie okazję obserwować co dzieje się z rodziną w 

takich sytuacjach. Pierwszy przypadek jaki widziałam, to gdy właściciel 

firmy produkcyjnej zatrudniający około 50 osób zmarł na zawał z dnia na 

dzień. Firma była źródłem utrzymania dla całej rodziny. Niestety właściciel 

nie wskazał sukcesora. Rodzina z dnia na dzień została bez źródła 

dochodu. A co więcej z długami. W przypadku, gdyby to była spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością mogłaby nadal działać, ponieważ udziały 

w spółce byłyby odziedziczone przez spadkobierców. Umowy mogłyby 

być dokończone, a pracownicy utrzymali by swoje stanowiska pracy.  

 

- elastyczność (sprzedaż udziałów)  
 

Działalność gospodarcza jest przypisana konkretnej osobie, tym samym 

przyłączenie do niej nowych osób jest nie możliwe, a sprzedaż firmy bywa 

dość skomplikowanym procesem. W spółce z o.o. właścicielami udziałów 

są wspólnicy. Same udziały natomiast są towarem handlowym, co 

oznacza, że można przekazywać udziały innym osobom lub tworzyć nowe 

udziały dla nowych wspólników. Oczywiście należy mieć na uwadze, że 

musi się to odbywać zgodnie z umową spółki. Dzięki temu w dość prosty 

sposób można zmieniać skład osobowy wspólników w spółce z o.o., a co 

więcej sama konstrukcja spółki z o.o. pozwala na prowadzenie firmy przez 

więcej niż jedną osobę.  

 

- więcej możliwość racjonalizacji wydatków na budżet Państwa  
 

Działalność gospodarcza jest prostym tworem w sensie księgowym, co 

więcej nie jest w jej przypadku prawie nigdy wymagana pełna księgowość. 
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Rozliczenia w dużym uproszczeniu ograniczają się do podsumowania 

przychodów, kosztów oraz dochodu i naliczenia odpowiedniej stropy 

podatkowej.  

W przypadku spółki z o.o. zawsze wymagana jest pełna księgowość. Co 

więcej spółkę z o.o. należy traktować jako osobnego wirtualnego 

człowieka (w języku formalnym nazywa się to osobowość prawna). Tym 

samym np. stopę podatku liniowego z działalności gospodarczej (19%) 

bardzo często możemy ograniczyć do nawet 8,5%. Takie działanie nie jest 

możliwe w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki 

temu, że spółka jest osobnym tworem oraz prowadzi pełną księgowość w 

wielu miejscach, możemy racjonalizować koszty związane z obciążeniami 

ze strony budżetu państwa. 

 

- pełna księgowość  

 

W przypadku prowadzenia jakiejkolwiek firmy większość przedsiębiorców 

decyduje się na pracę z biurem rachunkowym lub dowolnym księgowym. 

Rola przedsiębiorcy ogranicza się do tego, że zbiera dokumenty (głównie 

FV) księgowe i oddaje je do rozliczenia. W przypadku prostej księgowości 

nie ma konieczności rozliczania rozrachunków (czyli porównania 

przychodów i kosztów z wyciągiem bankowym). Natomiast w przypadku 

pełnej księgowości dokumenty księgowe powinny spinać się z realną 

gotówką. I to jest diametralna, zauważalna dla przedsiębiorcy różnica 

pomiędzy pełną a uproszczoną księgowością. Natomiast jeżeli chodzi o 

realną stronę prowadzenia ksiąg rachunkowym to tzw. pełna księgowość 

odbywa się u księgowego. Poza pilnowaniem wydatków przedsiębiorca 

raczej nie odczuwa większej różnicy. Oczywiście z uwagi na większą ilość 

pracy, obsługa spółki z o.o. zwykle kosztuje większą ilość pieniędzy. 

Przeciętnie ceny na rynku rozpoczynają się od 600 zł netto miesięcznie. 


