
Як вибрати форму 
ведення бізнесу?
Особливості, переваги та недоліки 
різних форм ведення підприємства в Польщі



ІНДИВІДУАЛЬНА 
ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Властивості:

•    має характер діяльності, яка здійснюється організовано, постійно, а метою є отримання 
прибутку;

•    підприємець веде діяльність від власного імені та на власну користь;
•    метою здійснення індивідуальної підприємницької діяльності є досягнення визначеної 

мети, якою за звичай є якомога більший прибуток.

Переваги:
•    низькі витрати з заснування діяльності;
•    немає необхідності внесення мінімального статутного капіталу;
•    легкий, позбавлений формальностей процес заснування та завершення діяльності;
•    спрощена бухгалтерія (книга обліку доходів та витрат);
•    можливість вибору способу оподаткування (так звана шкала оподаткування, податок за 

фіксованою ставкою, облік податку за твердою ставкою);

Недоліки:
•    підприємець несе відповідальність усім своїм майном – фірмовим та приватним – за всіма 

зобов’язаннями, пов’язаними зі здійснюваною господарською діяльністю;
•    обов’язок виплати внесків до ZUS (Управління соціального страхування) у зв’язку з 

веденням діяльності;
•    смерть підприємця, який здійснює індивідуальну підприємницьку діяльність, як правило, 

пов’язана з відсутністю продовження цієї діяльності (правонаступництво правління) – 
суттєві ускладнення у випадку смерті.

Для кого?
•    Для невеликого підприємства з одним власником.



ПРОСТЕ ТОВАРИСТВО

Властивості:
•    суб’єктами прав та обов’язків є учасники, а не товариство;
•    всі договори укладаються не товариством, а його учасниками;
•    товариство має окреме майно, охоплене спільною власністю учасників;
•    в усіх судових чи адміністративних справах стороною є учасники, а не товариство;
•    статус можливого кредитора або боржника мають учасники, а не товариство;
•    функціонування простого товариства засновується на взаємній довірі та співпраці 

учасників.

Переваги:
•    легкий спосіб заснування – договір про заснування та діяльність товариства у звичайній 

письмовій формі та внесення учасників до CEiDG (Центрального обліку та інформації про 
підприємницьку діяльність);

•    невисокі витрати із заснування діяльності;
•    відсутність мінімальної вартості внесків учасників до товариства;
•    учасники можуть зробити внесок у будь-якій формі (наприклад, грошові кошти, 

нерухомість або власна робота);
•    одноразове оподаткування доходів учасників (PIT – податок на прибуток фізичних осіб);
•    існує можливість вибору форми оподаткування учасниками (так звана шкала 

оподаткування, податок за фіксованою ставкою, облік податку за твердою ставкою);
•    правилом є спрощена бухгалтерія (книга обліку доходів та витрат);
•    значна свобода відносно формування окремих положень договору про заснування та 

діяльність товариства.

Недоліки:
•    відсутність правової суб’єктності;
•    учасники несуть солідарну відповідальність, без обмежень, також приватним майном;
•    підприємцями є учасники, а не товариство;
•    ведення діяльності у формі простого товариства є невигідним, якщо ми хочемо 

здійснювати діяльність у великих масштабах, у зв’язку з бізнес-ризиком та відсутністю 
захисту приватної власності;

•    ускладнення у випадку смерті учасника;

Для кого?
•    � Для декількох осіб, які бажають вести бізнес разом простим способом, без надмірних 

формальностей, у сфері, в якій бізнес-ризик є незначним.



ПОВНЕ ТОВАРИСТВО

Властивості:
•    вид особового господарського товариства;
•    відсутня правосуб’єктність, однак має правоздатність та цивільну дієздатність;
•    право ведення та представлення товариства належить учасникам;
•    мінімальна кількість учасників – 2 особи;
•    повне товариство, як правило, створюється з метою здійснення господарчої діяльності в 

сфері послуг або дрібної виробничої діяльності;
•    функціонування повного товариства засновується на взаємній довірі та співпраці 

учасників.

Переваги:
•    власна правосуб’єктність (неповна правосуб’єктність); 
•    відсутність окремої форми договору про заснування повного товариства – достатня 

звичайна письмова форма;
•    значна свобода відносно формування окремих положень договору про заснування та 

діяльність товариства;
•    учасниками можуть бути як фізичні, так і юридичні особи;
•    одноразове оподаткування учасників товариства – учасники платять PIT, а товариство не 

платить CIT (податок на прибуток юридичних осіб);
•    відсутність мінімальної вартості внесків;
•    внесок учасника до товариства може мати грошовий та негрошовий характер, а також 

полягати у виконанні праці або наданні послуг;
•    правилом є спрощена бухгалтерія (книга обліку доходів та витрат);
•    існує можливість вибору форми оподаткування учасниками (так звана шкала 

оподаткування, податок за фіксованою ставкою, облік податку за твердою ставкою);
•    можливість швидкої реєстрації у системі S24 (реєстрація онлайн).

Недоліки:
•    обов’язок виплати внесків до ZUS (Управління соціального страхування) учасниками, як 

при індивідуальній підприємницькій діяльності;
•    учасники за зобов’язаннями товариства несуть особисту, необмежену, солідарну та 

субсидіарну відповідальність;
•    обов’язок внесення повного товариства до Реєстру підприємців Державного судового 

реєстру, що пов’язане з обов’язком здійснення оплати 600,00 злотих або 350,00 злотих (у 
випадку реєстрації в системі S24), а також 350,00 злотих за пізніші зміни даних товариства 
в Реєстрі підприємців Державного судового реєстру.

Для кого?
•    для декількох осіб, які разом бажають мати підприємство, яке буде пов’язане з незначним 

ризиком;
•    для осіб, які бажають мати мале підприємство, яке здійснює діяльність у невеликих 

масштабах;
•    повне товариство призначене для осіб, які мають одна для одної велику довіру.



ПАРТНЕРСЬКЕ ТОВАРИСТВО

Властивості:
•    власна правосуб’єктність (неповна правосуб’єктність); 
•    передбачається лише для фізичних осіб, які виконують вільну професійну діяльність 

(перелік вільних професій має закритий характер); 
•    мінімальна кількість партнерів – 2 особи;
•    у випадку смерті партнера товариство не підлягає припиненню, якщо тільки у 

партнерському товаристві не залишиться один партнер;
•    метою партнерського товариства є виконання вільної професійної діяльності;
•    партнерське товариство дозволяє учасникам здійснювати індивідуальну практику з 

урахуванням характерних властивостей конкретної професії (наприклад, юрист, архітектор 
чи лікар).

Переваги:
•    відсутність окремої форми договору про заснування партнерського товариства – 

вимагається звичайна письмова форма;
•    значна свобода відносно формування окремих положень договору про заснування та 

діяльність товариства;
•    власна правова суб’єктність;
•    відсутність мінімальної вартості внесків;
•    внесок учасника до товариства може мати грошовий та негрошовий характер, а також 

полягати у виконанні праці або наданні послуг;
•    можливість призначення правління;
•    відповідальність партнера у партнерському товаристві не охоплює зобов’язань, які 

виникли в зв’язку з виконанням іншими партнерами вільної професійної діяльності у 
товаристві;

•    можливість ведення спрощеної бухгалтерії (книга обліку доходів та витрат); 
•    відсутність подвійного оподаткування – учасники платять PIT, а товариство не платить CIT.



Недоліки:
•    партнером може бути лише фізична особа, яка має права на виконання вільної 

професійної діяльності;
•    у випадку втрати партнером можливості виконання вільної професійної діяльності, він 

виходить з товариства в кінці фінансового року;
•    необхідність існування двох партнерів, у випадку, якщо в товаристві залишиться один 

партнер, товариство припиняє існування;
•    партнери за зобов’язаннями товариства несуть особисту, необмежену, солідарну та 

субсидіарну відповідальність,
•    обов’язок виплати внесків до ZUS (Управління соціального страхування) учасниками, як 

при індивідуальній підприємницькій діяльності;
•    відсутність швидкої реєстрації в системі S24 (реєстрація онлайн);
•    обов’язок внесення до Реєстру підприємців Державного судового реєстру, що пов’язане з 

обов’язком здійснення оплати 600,00 злотих або 350,00 злотих (у випадку реєстрації в 
системі S24), а також 350,00 злотих за пізніші зміни даних товариства в Реєстрі підприємців 
Державного судового реєстру.

Для кого?
•    Для представників вільних професій;
•    Для декількох осіб, які бажають мати підприємство, яке виконує діяльність невеликого 

масштабу, враховуючи ризики.

ПАРТНЕРСЬКЕ ТОВАРИСТВО



КОМАНТИДНЕ ТОВАРИСТВО

Властивості:
•    власна правосуб’єктність (неповна правосуб’єктність); 
•    має дві категорії учасників – командитист (пасивний учасник) та повний учасник (активний 

учасник), який несе відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном;
•    у випадку смерті єдиного повного учасника товариства товариство підлягає припиненню;
•    смерть командитиста не спричинює припинення товариства;
•    вигідна форма для спільної діяльності одиниць з різним капіталом.

Переваги:
•    власна правосуб’єктність (неповна правосуб’єктність);
•    значна свобода відносно формування окремих положень договору про заснування та 

діяльність товариства;
•    можливість реєстрації товариства у системі S24 (швидка реєстрація онлайн);
•    учасниками можуть бути фізичні та юридичні особи;
•    відсутність вимог щодо розміру командитної суми;
•    командитист не має бути залучений у ведення справ товариства;
•    відсутність мінімальної вартості внесків, однак краще, якщо внесок дорівнює принаймні 

командитній сумі;
•    внесок повного учасника до товариства може мати  грошовий та негрошовий характер, а 

також полягати у виконанні праці або наданні послуг;

Недоліки:
•    договір про заснування та діяльність командитного товариства повинен мати форму 

нотаріального акту (витрати на нотаріальні послуги);
•    повний учасник несе особисту, солідарну, необмежену та субсидіарну відповідальність;
•    обмеження відносно предмета внеску командитиста – виконання роботи або надання 

послуг на користь товариства може становити внесок, якщо вартість грошових та 
негрошових внесків, які здійснюються таким командитистом, покриває розмір командитної 
суми;

•    обов’язок виплати внесків до ZUS (Управління соціального страхування) учасниками, як 
при індивідуальній підприємницькій діяльності;

•    обов’язок внесення повного товариства до Реєстру підприємців Державного судового 
реєстру, що пов’язане з обов’язком здійснення оплати 600,00 злотих або 350,00 злотих (у 
випадку реєстрації в системі S24), а також 350,00 злотих за пізніші зміни даних товариства 
в Реєстрі підприємців Державного судового реєстру.

Для кого?
•    Для осіб, для яких важливий поділ обов’язків, ризиків та фінансових внесків;
•    Командитне товариство – це ідеальний вибір для середніх підприємств, які обтяжені 

суттєвим ризиком та ведуться учасниками, які мають до себе обмежену довіру.



КОМАНДИТНО-АКЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО 

Властивості:
•    власна правосуб’єктність (неповна правосуб’єктність);  
•    має дві категорії учасників – повного учасника (активного учасника), який несе 

відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном, та акціонерів (пасивних 
учасників);

•    у випадку смерті єдиного повного учасника товариства товариство підлягає припиненню, 
якщо в договорі про заснування та діяльність товариства не вказано інше;

•    смерть акціонера не спричинює припинення товариства;
•    командитно-акціонерне товариство поєднує властивості командитного та акціонерного 

товариства.

Переваги:
•    власна правосуб’єктність (неповна правосуб’єктність);  
•    значна свобода відносно формування окремих положень договору про заснування та 

діяльність товариства;
•    учасниками можуть бути фізичні та юридичні особи;
•    можливість придбання капіталу шляхом випуску акцій;
•    можливість передачі частини прибутків на реінвестиції, що не буде пов’язане з 

оподаткуванням;
•    легкість поширення діяльності до більших масштабів;
•    внесок повного учасника до товариства може мати грошовий, негрошовий характер та 

виконання роботи та послуг.

Недоліки:
•    обов’язок укладання статуту в формі нотаріального акту (витрати на нотаріальні послуги);
•    обов’язок прийняття рішень загальними зборами учасників в формі нотаріального акту 

(витрати на нотаріальні послуги);
•    необхідність ведення повної бухгалтерії (більші витрати з бухгалтерії та більше 

формальностей);
•    обов’язок дотримання мінімального розміру статутного капіталу – 50.000,00 злотих;
•    повний учасник несе особисту, солідарну, необмежену та субсидіарну відповідальність за 

зобов’язаннями товариства;
•    обмеження щодо предмету внеску акціонера – для здійснення внесків акціонерами 

відповідно застосовуються положення про акціонерне товариство;
•    обов’язок внесення до Реєстру підприємців Державного судового реєстру, що пов’язане з 

обов’язком здійснення оплати 600,00 злотих або 350,00 злотих (у випадку реєстрації в 
системі S24), а також 350,00 злотих за пізніші зміни даних товариства в Реєстрі.

Для кого?
•    Для осіб, в яких є ідея для власного бізнесу, але недостатньо капіталу;
•    Для осіб, які шукають вигідні податкові рішення; 
•    Для осіб, які не бояться більш складної юридичної форми, та які в стані покрити витрати з її 

функціонування. 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Характерні риси:

•    укладення договору про заснування та діяльність товариства та його пізніші зміни 
вимагають форми нотаріального акту;

•    товариство має правосуб’єктність, а майно учасників відділене від майна товариства;
•    товариство діє, базуючись на постійному уставному капіталі;
•    товариство здійснює діяльність через свої органи: правління та загальні збори учасників 

(можливо, теж ревізійну комісію або наглядову раду);
•    учасники повинні лише виконувати ті обов’язки, які визначені в договорі про заснування та 

діяльність товариства, і як правило не беруть участі в поточному веденні справ товариства;
•    учасники мають право виконання особистого контролю діяльності та функціонування 

товариства (перегляд книг та документів товариства, а також вимагання інформації від 
правління);

•    учасники не несуть відповідальності за зобов’язаннями товариства;
•    за зобов’язаннями товариства можуть відповідати члени правління, якщо стягнення проти 

товариства виявиться безрезультатним;
•    припускається утворення та існування так званої одноосібного товариства з обмеженою 

відповідальністю.
•    Припускається можливість вступу до товариства спадкоємців померлого учасника, якщо в 

договорі про заснування та діяльність товариства не вказано інше.

Переваги:
•    невисокий мінімальний статутний капітал (5.000 злотих), відносно невисокі витрати з 

заснування товариства; 
•    правосуб’єктність – відокремлення майна, прав та обов’язків товариства та її учасників, 

незнищенність товариства;
•    обмеження відповідальності учасників та членів правління ТОВ – більша безпека кінцевих 

бенефіціарів товариства; 
•    значна свобода відносно формування договору про заснування та діяльність товариства з 

обмеженою відповідальністю;
•    можливість заснування одноосібного товариства з обмеженою відповідальністю;
•    можлива відсутність відрахувань до ZUS з боку бенефіціарів (учасників та членів 

правління); 
•    можливість еластичної зміни фінансової участі учасників та легкий фінансовий вхід 

інвестора або відчуження компанії;  
•    можливість здійснення діяльності ТОВ іноземцями, також з-за меж Європейської 

економічної зони;
•    рішення стійке до Нового порядку («Nowy Ład») – більша можливість застосування 

оптимізуючих рішень в питаннях оподаткування; 
•    можливість використати невисоку ставку CIT – 9%; 
•    суспільне сприйняття товариства з обмеженою відповідальністю як «серйозної компанії».



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Недоліки:

•    надто формалізований спосіб заснування товариства - договір про заснування та діяльність 
товариства в формі нотаріального акту або у формі шаблону в S24;

•    більші витрати на ведення бізнесу – витрати на бухгалтерські, юридичні послуги та послуги 
нотаріуса, витрати на реєстрацію товариства в Державному судовому реєстрі плюс витрати 
на внесення можливих змін;

•    фінансова звітність – витрати на укладення фінансового звіту, необхідність публічного 
розголошення інформації, яка стосується підприємства;

•    відповідальність членів правління за обов’язками товариства та податковими боргами; 
•    так зване подвійне оподаткування доходів від діяльності товариства його бенефіціарів; 
•    повна бухгалтерія – вищі витрати на ведення бухгалтерії та менша свобода 

розпорядженням грошовими засобами; 
•    обов’язок внесення до Реєстру підприємців Державного судового реєстру, що пов’язане з 

обов’язком здійснення оплати 600,00 злотих або 350,00 злотих (у випадку реєстрації в 
системі S24), а також 350,00 злотих за пізніші зміни даних товариства в Реєстрі підприємців 
Державного судового реєстру.

Для кого?
•    осіб, які починають діяльність в сфері чи в галузі, обтяженій суттєвими економічними 

ризиками (наприклад, швидка зміна цін сировини, висока вартість контрактів, широкі 
рамки відповідальності перед клієнтами);

•    осіб, які бажають свідомо керувати ризиками, пов’язаними з діяльністю, яку вони ведуть, 
між іншим, з метою захисту приватної власності; 

•    осіб, які потребують фінансування з зовнішнього джерела на старт або подальший 
розвиток, наприклад, шляхом продажу часток, випуск облігацій або IPO- первинної 
публічної пропозиції).

•    осіб, які бажають оптимізації витрат з ведення діяльності (податки, складник ZUS); 
•    осіб, які планують правонаступництво в рамках існуючого на цей час підприємства, або які 

бажають у майбутньому продати компанію. 



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Властивості:
•    вид фінансового комерційного товариства;
•    представлене у внутрішньому та зовнішньому обороті;
•    має правосуб’єктність;
•    діяльність акціонерного товариства базується на акційному капіталі;
•    керівними органами товариства є: загальні збори, правління, наглядова рада або ревізійна 

комісія;
•    акціонери мають право голосу, можливість брати участь у загальних зборах та право участі 

у прибутках товариства;
•    найбільш складна форма комерційного товариства.

Переваги:
•    акціонерне товариство урегульоване у Кодексі комерційних товариств;
•    можливість заснування одноосібного акціонерного товариства;
•    акціонерами можуть бути фізичні та юридичні особи;
•    можливість діяти в широких масштабах;
•    легкість залучення капіталу;
•    відповідальність несе товариство;
•    обмежена відповідальність акціонерів;
•    мінімальна вартість акцій – 1 грош.

Недоліки:
•    витратна та складна процедура заснування товариства;
•    вимога укладення статуту товариства в формі нотаріального акту;
•    надто формалізоване ведення справ товариства;
•    мінімальний розмір статутного капіталу – 100.000,00 злотих;
•    подвійне оподаткування;
•    акціонери, які знаходяться у меншості, мають обмежений вплив на ведення справ 

товариства;
•    обов’язок ведення повної бухгалтерії;
•    обов’язок подання фінансових звітів;
•    відсутність можливості заснування товариства у системі S24;
•    обов’язок внесення до Реєстру підприємців Державного судового реєстру, що пов’язане з 

обов’язком здійснення оплати 600,00 злотих, а також 350,00 злотих за пізніші зміни даних 
товариства в Реєстрі підприємців Державного судового реєстру.

Для кого?
•    Для досвідчених підприємців, які бажають залучити капітал на розвиток своєї діяльності;
•    Це відповідна форма для великих проектів;
•    Обов’язкова форма для деяких форм діяльності, таких як банки та страхові компанії.



СОЦІАЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ

Що це таке:
Це об’єднання фізичних та юридичних осіб, головною метою яких є гарантування собі робочих 
місць та покращення своєї особистої та майнової ситуації. Таким чином, соціальний кооператив 
діє у формі колективного підприємства, базуючись на роботі його членів. 

Переваги:
•    суб'єкт, який має характер об’єднання, що може дозволити поєднання потенціалу, ресурсів 

та навиків членів, які функціонують на рівних правах;
•    можливість творення нових робочих місць для осіб, які не є членами соціального 

кооперативу;
•    можливість подавати заявки на отримання та отримувати, наприклад, різноманітних 

дотацій Європейського Союзу;
•    демократична форма управління;
•    прості способи додаткової капіталізації кооперативу шляхом внесення додаткових часток 

або внесків;
•    звільнення від оплати за реєстрацію у Державному судовому реєстрі - KRS (внесення до 

реєстру та внесення змін до реєстру KRS для соціального кооперативу безкоштовні – ст. 6 ч. 
3 закону про соціальні кооперативи).

•    можливість користуватися низькопроцентними позиками (з можливістю відстрочки 
виплати) з  Банку державного господарства, призначених для суб’єктів соціальної 
економіки, в тому числі кооперативів.

Недоліки:
•    розпорошені регулювання;
•    люстраційний обов’язок, який пов’язаний з витратами (перевірка належності діяльності 

зовнішнім суб’єктом);
•    необхідність безперервного отримання порозуміння між членами кооперативу;
•    надто формалізований спосіб прийняття деяких рішень у кооперативі. Це, зокрема, 

стосується роботи загальних зборів.
•    відсутність можливості простого (без ліквідації) перетворення в інший суб’єкт;
•    помилкові, негативні асоціації з назвою «соціальний кооператив», які функціонують у 

суспільстві. 



НЕРЕЄСТРОВАНА ПРОБНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Що це таке?
Пробна діяльність, яка ще називається нереєстрованою, була запроваджена законом – Закон 
підприємців. Вона полягає у веденні діяльності без її формальної реєстрації.

Щоб вести цю пробну діяльність необхідно відповідати двом вимогам:
•    часова вимога – дана особа може здійснювати пробну діяльність, якщо впродовж останніх 

60 місяців не вела підприємницької діяльності;
•    вимога щодо доходів – дохід від діяльності не може перевищувати в кожному місяці 50 % 

мінімальної заробітної плати (у 2022 мінімальна заробітна плата становить 3010 злотих 
брутто – разом з податком та відрахуваннями).

Нереєстрована діяльність не стосується:
•    простих товариств,
•    діяльності, яка вимагає різних дозволів та концесії (регульована діяльність).

Переваги:
•    відсутність вимоги щомісячних відрахувань до ZUS;
•    відсутність формальностей;
•    відсутність обов’язку ведення складної бухгалтерії;
•    можливість отримання доходів, які при веденні зареєстрованої діяльності пов’язані з 

різними обов’язками;
•    відсутність щомісячних авансових платежів на податок;
•    відсутність обов’язку подання заявок про діяльність до CEIDG, податкового управління та 

до GUS – Головного статистичного управління;
•    відсутність обов’язку мати номер NIP – індивідуальний податковий номер, та REGON – 

номер у Реєстрі національної економіки.

Недоліки:
•    обов’язок ведення спрощеного обліку продажів;
•    відсутність медичного страхування;
•    необхідність безперервної перевірки того, чи вимога про дохід дотримана, щоб можна 

було продовжувати вести пробну діяльність.




