FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ – SPÓŁKA PARTNERSKA
Spółka partnerska nie jest formą prowadzenia działalności, z której może skorzystać każdy. Jest
bowiem przeznaczona dla osób wykonujących wolny zawód (np. lekarz, architekt-są to zawody
wymienione w art. 88 ksh).
Oczywiście osoby te mogą wybrać inną formę działalności.
Spółka partnerska może zostać zawiązana do wykonywania więcej niż jednego zawodu.
OZNACZENIE
Firma spółki partnerskiej musi zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe
oznaczenie „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu
wykonywanego w spółce.
Spółka partnerska może używać skrótu „p.p.”
REJESTRACJA
Spółkę partnerską należy zarejestrować w KRS poprzez złożenie właściwego dla tej spółki formularza
wniosku wraz umową spółki (gdzie musi zostać określony zawód lub zawody, do którego/ których
wykonywania spółka powstała) oraz poświadczonymi notarialnie wzorami podpisów wspólników.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY
Nie ma wymogu kapitału minimalnego przy rejestracji spółki partnerskiej.
WSPÓLNICY
Partnerami spółki mogą być tylko osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów
określonych w art. 88 kodeksu spółek handlowych lub odrębnych ustawach.
KSIĘGOWOŚĆ
Spółka partnerska może prowadzić księgowość w formie księgi przychodów i rozchodów. Pełną
księgowość musi prowadzić dopiero po przekroczeniu ustalonego limitu (obecnie jest to
równowartość 1 200 000 € w walucie polskiej).
OPODATKOWANIE
Podobnie jak spółka cywilna, jawna czy komandytowa, spółka partnerska nie jest płatnikiem podatku
dochodowego-płacą go partnerzy. Płaci zaś jako spółka podatek VAT.
REPREZENTACJA SPÓŁKI
Każdy z partnerów może samodzielnie reprezentować spółkę, chyba, że umowa stanowi inaczej.
Dlatego też, ze względów bezpieczeństwa majątku własnego wspólnika należy zastanowić się nad
umieszczeniem stosownego ograniczenia w umowie. Może to być np. ograniczenie kwotowe.
PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI
Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenie spraw spółki i jest to świadczenie nieodpłatne na
rzecz spółki.

Do reprezentowania spółki partnerskiej może zostać powołany zarząd.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNIKÓW
Jak wspomniano powyżej, wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki. Wierzyciel może
zaspokajać roszczenia wobec spółki z majątku jednego ze wspólników, kilku lub wszystkich
wspólników.
Odpowiedzialność partnera jest ograniczona, tzn. nie dotyczy:



zobowiązań spółki powstałych w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów
zobowiązań spółki będących następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez
spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały
kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności
spółki.

Umowa spółki może jednak przewidywać odpowiedzialność konkretnego partnera za wszystkie bez
wyjątku zobowiązania spółki, także te związane z działalnością innych partnerów w ramach
wykonywanego zawodu.
Ostatnią cechą jest subsydiarność odpowiedzialności wspólników – wierzyciel może wobec każdego
ze wspólników wystąpić z roszczeniem zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.
PRZEKSZTAŁCENIE
Spółka partnerska może powstać także poprzez przekształcenie spółki cywilnej, sama może się też
przekształcić w dowolną spółkę handlową (komandytową, akcyjną, komandytowo-akcyjną,
partnerską, sp. z o.o.).
DLA KOGO?
Spółka partnerska została stworzona z myślą o osobach wykonujących wolne zawody i dla nich jest
wygodną forma prowadzenia działalności gospodarczej.
W porównaniu ze spółką cywilną lub jawną jest znacznie mniej ryzykowną formą działalności jeśli
chodzi o odpowiedzialność partnerów. Naturalnie jeszcze większe bezpieczeństwo obrotu
gospodarczego zapewniają dla wspólników spółki takie jak: komandytowa (prócz
komplementariusza), komandytowo akcyjna, akcyjna czy sp. z o.o.
Istotną kwestią w przypadku spółki partnerskiej jest korzystniejsza niż np. w przypadku sp. z o.o.
forma opodatkowania – partnerzy sp. p. płacą podatek raz, wspólnicy sp. z o.o. dwa razy: jako
podatek płacony przez spółkę oraz przy wypłacie zysku wypracowanego przez sp. z o.o. w formie
podatku od dywidendy.

Na podstawie:
www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=21021
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-formach-prawnych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-iodpowiadajacych-im-formularzach/informacje-o-tworzeniu-i-zglaszaniu-spolki-partnerskiej/

