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Spółka komandytowa – informacje ogólne

Spółka komandytowa (spółka osobowa jak cywilna, jawna czy partnerska) nie ma osobowości prawnej
jednak ma zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Od 1 stycznia 2021 r. jest
podatnikiem podatku CIT

Spółka nie była podatnikiem podatku dochodowego – podatek dochodowy od osiąganych dochodów z
działalności płacili bezpośrednio wspólnicy (proporcjonalnie do posiadanych udziałów w zyskach)

Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki do sumy komandytowej (nie musi być tożsama z 
wniesionym wkładem)

Reprezentacja spółki – co do zasady komplementariusze, komandytariusz może być pełnomocnikiem

Umowa spółki powinna zostać zawarta w postaci aktu notarialnego
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Spółka komandytowa – informacje ogólne

Ograniczona 
odpowiedzialność 
komandytariusza

Zakres działalności 
komandytariusza jest zasadniczo 
wolny od ograniczeń/ swobodne 
kształtowanie odpowiedzialności

Brak minimalnego kapitału 
zakładowego 

Przynajmniej dwóch 
wspólników

Pełna odpowiedzialność 
komplementariuszy

Konieczność prowadzenia 
pełnej księgowości

Wysokie koszty – umowa spółki oraz 
wszelkie zmiany na podstawie aktu 

notarialnego, wpis do KRSu, ogłoszenie 
w MSiG, przy niektórych czynnościach 

może być wymagana zgoda 
komandytariusza

ZALETY WADY
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Spółka komandytowa – informacje ogólne

9% lub 19%

IP Box

Danina 
solidarnościowa

• Do końca 2020 r. spółki komandytowe nie były podatnikami
podatku dochodowego. Podatnikami byli ich wspólnicy, którzy
na bieżąco rozliczali podatek dochodowy osiągany za
pośrednictwem spółki.

• Obecnie spółki komandytowe same płacą CIT – dochody
opodatkowane są według stawki 9% lub 19% w zależności
od wielkości obrotu.

• 9% CIT płacą spółki, których obrót w poprzednim roku
podatkowym nie przekroczył 2 mln EUR brutto, a w bieżącym
roku podatkowym – 2 mln EUR netto. Pozostałe spółki
komandytowe opodatkowują dochody według stawki podstawowej,
tj. 19%.

• Spółki komandytowe prowadzące działalność innowacyjną mogą
również korzystać z preferencyjnego opodatkowania stawką 5% CIT
w ramach IP Box.

• Dodatkowo, ani dochody spółki, ani wypłaty zysków dla wspólników
nie podlegają obecnie opodatkowaniu daniną solidarnościową.
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Sytuacja komplementariuszy

• W myśl art. 30a ust. 6a ustawy o PIT, zryczałtowany podatek, obliczony od przychodów osiąganych przez
komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej, pomniejsza się o kwotę
odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i
podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o CIT, za rok
podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.

• Kwota tego pomniejszenia nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od dochodu komplementariusza
(art. 30a ust. 6b ustawy o PIT).

• Z kolei zgodnie z art. 30a ust. 6c ustawy o PIT, zasady te stosuje się również, gdy przychód z tytułu udziału
w zysku spółki komandytowej za dany rok podatkowy będzie osiągnięty przez komplementariusza w innym
roku niż rok następujący po danym roku podatkowym, jednak nie dłużej niż przez 5 kolejnych lat
podatkowych, licząc od końca roku podatkowego następującego po roku, w którym zysk został osiągnięty.
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Sytuacja komplementariuszy

• Brak możliwości zastosowania przez sp.k. działającą jako płatnik art. 30a ust. 6a ustawy o PIT oznaczałby,
że przychód z tytułu udziału w zysku i kolejne opodatkowany zostałby dwa razy, tj. raz na
poziomie sp.k. (jako jej dochód), a drugi raz w momencie wypłaty zysków do Komplementariuszy.

• Zgodnie z uzasadnieniem do Ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw : „(…)
do komplementariusza takiej spółki znajdować będą zastosowanie przepisy art. 22 ust. 1a-1e ustawy o CIT
oraz art. 30a ust. 6a-6e ustawy o PIT pozwalające na odliczenie przez ten podmiot od podatku dochodowego
wyliczonego od dochodu z udziału w zyskach spółki komandytowej, kwoty podatku zapłaconej przez tę
spółkę, proporcjonalnie obciążającej zysk komplementariusza uzyskany z udziału w takiej spółce. W
konsekwencji komplementariusz spółki komandytowej podlegać będzie podobnym obciążeniom podatkowym
jak wspólnicy spółek podatkowo transparentnych (spółek niebędących podatnikami podatku dochodowego)".

• Wyrok NSA z 3 grudnia 2020 r. (sygn. II FSK 2048/18) wydany na gruncie spółek komandytowo-akcyjnych, z
którego wynika, że wypłata zaliczek na poczet zysku na rzecz komplementariusza w ogóle nie podlega
opodatkowaniu, a rozliczenie podatkowe następuje dopiero przy ostatecznym podziale zysku. Z
uwagi na to, że spółki komandytowe podlegają analogicznym przepisom podatkowym jak spółki
komandytowo-akcyjne, niniejszy wyrok powinien mieć znaczenie w przedmiotowej sprawie.
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Sytuacja komplementariuszy

NSA w wyroku z dnia 3 grudnia 2020 r. (sygn. II FSK 2048/18) wprost wskazał, że: „Jeżeli do obliczenia

wysokości podatku od komplementariusza, zgodnie z art. 30a ust. 6a u.p.d.o.f., konieczne jest poznanie

wysokości podatku należnego S.K.A., to obowiązek podatkowy komplementariusza powstały z

chwilą wypłaty mu zaliczki na poczet udziału w zyskach, przekształci się w zobowiązanie

podatkowe w momencie obliczenia dochodu tej spółki na podstawie art. 19 u.p.d.o.p. Dopiero

wówczas znana będzie wysokość podatku do zapłaty przez komplementariusza. W konsekwencji w tym

momencie płatnik będzie mógł zrealizować swój obowiązek w postaci obliczenia podatku, zaś w dalszej

kolejności pobrania go i wpłacenia właściwemu organowi podatkowemu. Tylko w taki sposób płatnik zrealizuje

wynikający z art. 41 ust. 4e u.p.d.o.f. obowiązek pobrania podatku z uwzględnieniem zasad określonych w art.

30a ust. 6a-6e.u.p.d.o.f. Wypłacając komplementariuszom w trakcie roku podatkowego zaliczki na

poczet zysku, spółka komandytowo - akcyjna nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego

podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. Ustawodawca w zakresie

tego podatku nie wprowadził obowiązku pobierania zaliczek przez płatnika, zaś obliczenie wysokości podatku

powinno odbywać się według zasad określonych w art. 30a ust. 6a u.p.d.o.f. Jest to natomiast możliwe

dopiero po obliczeniu podatku należnego spółki komandytowo-akcyjnej za rok podatkowy, z

którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany”.
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Sytuacja komplementariuszy

Interpretacja indywidualna z dnia 19 kwietnia 2021 r. (0115-KDIT1.4011.59.2021.1.MR): Przepis
odnosi się do sytuacji, w których udział w zysku osiągniętym przez spółkę w danym roku nie jest wypłacany
wspólnikom w kolejnym roku, ale w latach późniejszych (do 5 lat od końca roku podatkowego następującego
po roku, w którym zysk został osiągnięty, czyli do 6 lat od końca roku, w którym zysk został osiągnięty). Co
istotne, pomniejszenie nie dotyczy jakichkolwiek przychodów z udziału w zyskach spółki wypłacanych
wspólnikom, ale wyłącznie tych przychodów, które wynikają z osiągnięcia przez spółkę zysku za dany rok
podatkowy (są wypłatą z tytułu udziału w tym zysku - w zysku za ten konkretny rok podatkowy). Oznacza to,
że kwota pomniejszenia ustalona w oparciu o:

• procentowy udziału komplementariusza w zysku spółki za dany rok podatkowy (np. za rok 2021) i

• wartość podatku należnego od dochodu spółki za rok podatkowy 2021

może pomniejszać przychód komplementariusza uzyskany z tytułu udziału w zysku spółki
wypracowanym w roku 2021 (o ile przychód ten zostanie wypłacony w okresie do końca 2027 r.).

Tak ustalona kwota (kwota ustalona w oparciu o elementy dotyczące roku podatkowego 2021)
nie może natomiast pomniejszać przychodów komplementariusza z tytułu jego udziału w zysku,
który spółka wypracowała w innych latach (np. zaliczek na poczet udziału w zysku za rok 2022,
wypłaty zysku za rok 2022). Przyjęcie odmiennego poglądu powodowałoby, że norma art. 30a ust. 6b
ustawy nie miałaby żadnego znaczenia – stałaby się "martwym" przepisem.
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Sytuacja komandytariuszy

Od 1 stycznia 2021 r. sp. k. jako płatnik zryczałtowanego podatku pobieranego od przychodów wypłacanych Komandytariuszom 
z tytułu udziału w zysku Spółki, wypracowanego po uzyskaniu przez Spółkę statusu podatnika CIT, jest uprawniona do 

pomniejszenia podstawy opodatkowania każdego Komandytariusza o kwotę wolnych do podatku przychodów 
uzyskiwanych przez Komandytariusza oraz pobrania zryczałtowanego podatku od pomniejszonej w ten sposób podstawy 

opodatkowania.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 51a ustawy PIT wolne od podatku dochodowego są kwoty stanowiące 50% przychodów 
uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub 

zarząd na terytorium Polski, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach 
w każdej takiej sp. k., w której podatnik jest komandytariuszem.

Powyższy artykuł ma na celu ograniczenie obciążenia podatkowego Komandytariuszy poprzez zwolnienie 50% 
uzyskiwanych przez nich przychodów z tytułu udziału w zysku spółki.

Sp.k. jako płatnik zryczałtowanego PIT od przychodów z wypłacanych zysków, będzie uprawniona, w momencie wypłaty, do 
pomniejszenia podstawy opodatkowania każdego z Komandytariuszy o kwotę wolnych od podatku przychodów. 

Sp. k. pobierać będzie zryczałtowany PIT jedynie od 50% przychodów z zysków wypłacanych Komandytariuszom, do 
maksymalnej kwoty zwolnienia wynoszącej 60 000 zł. Sp.k. jest uprawniona pobierać i wpłacać miesięczne zaliczki na PIT z tytułu 

udziału w zysku sp. k. stosując zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 51a ustawy o PIT. 
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Sytuacja komandytariuszy (i też komplementariuszy)

Wspólnikami w spółce komandytowej jest komplementariusz: spółka z o.o. oraz komandytariusz: osoba fizyczna. Udziały
wspólników w zysku spółki są równe (po 50%). W roku podatkowym spółka komandytowa uzyskała dochód w wysokości:
2 500 000 zł. Spółka płaci podatek wg stawki 19%. Całość zysku spółki podzielono między wspólników. Opodatkowanie spółki
i wspólników może wyglądać następująco:

1) spółka komandytowa zapłaci podatek CIT w wysokości:

2 500 000 zł × 19% = 475 000 zł, zatem wspólnicy podzielą pomiędzy siebie zysk w kwocie: 

2 500 000 zł - 475 000 zł = 2 025 000 zł i na każdego z nich przypadnie: 1 012 500 zł

2) komandytariusz zapłaci podatek PIT w wysokości:

180 975 zł, co wynika z następujących obliczeń:

a) zwolnienie: (1 012 500 zł × 50%) = 506 250 zł - ograniczone do 60 000 zł,

b) przychód podlegający opodatkowaniu: 1 012 500 zł - 60 000 zł = 952 500 zł,

c) kwota podatku do zapłaty: 952 500 zł × 19% = 180 975 zł

3) komplementariusz nie zapłaci podatku CIT, co wynika z następujących obliczeń:

a) kwota podatku przed odliczeniem podatku należnego od dochodu spółki: (1 012 500 zł × 19%) = 192 375 zł,

b) kwota podatku należnego od dochodu spółki, którą komplementariusz może odliczyć: 475 000 zł × 50% = 237 500 zł jest 
wyższa od kwoty obliczonego podatku, zatem komplementariusz może odliczyć kwotę: 192 375 zł,

c) kwota podatku do zapłaty: 192 375 zł - 192 375 zł = 0 zł
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Sytuacja spółki

Zgodnie z art. 41 ust. 4e ustawy o PIT: „Spółki, o których mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, obowiązane są jako
płatnicy pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, z
uwzględnieniem zasad określonych w art. 30a ust. 6a-6e”.

PYTANIE:

W przypadku wystąpienia ewentualnej konieczności korekty podatku PIT spowodowanej
korektą podatku CIT należnego od spółki lub błędu w kalkulacji zysku, kto powinien dokonać
korekty?
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Składka zdrowotna dla wspólników od 2022 r. 

• Obowiązek opłacania składki zdrowotnej dotyczy wspólników spółek komandytowych.

• W wyniku uchwalonych zmian, wraz z początkiem 2022 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą
zasadniczo zobowiązane będą do opłacania składki zdrowotnej w wysokości 9% uzyskanego
dochodu bądź 4,9% dla opodatkowanych liniowo i to bez możliwości odliczenia części tej
składki zdrowotnej od podatku. Jednakże powyższa zmiana tylko w pewnym zakresie będzie dotyczyć
wspólników spółek komandytowych.

• Składka wynosi 9% podstawy, którą stanowić będzie kwota przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedniego, ogłaszanego przez GUS.

• Przeciętne wynagrodzenie za 4Q 2021 r. wyniosło około 6 221,04 zł, co oznacza, że według nowych
zasad, składka zdrowotna dla wspólników spółki komandytowej wyniesie dokładnie 559,89 zł
miesięcznie. Wysokość składki zdrowotnej nie będzie tym samym uzależniona od deklarowanej podstawy
do obliczenia składek ZUS, będzie ona obliczana od 100% przeciętnego wynagrodzenia, a nie od 75%
przeciętnego wynagrodzenia, jak do tej pory w przypadku składek minimalnych.

• Prowadzenie działalności gospodarczej i jednocześnie więcej niż jednej spółki komandytowej powoduje 
zdaniem ZUS, oskładkowanie tylko raz od każdego rodzaju działalności.
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Minimalny podatek dochodowy – kto zapłaci? 

1 Nowy podatek będzie 
dotyczył podmiotów 
opodatkowanych CIT, 
a więc również spółki 
komandytowej

2 Podmioty będą 
podlegały 
opodatkowaniu temu 
podatkowi, jeśli 
poniosły stratę ze 
źródła przychodów 
innych niż z zysków 
kapitałowych (straty w 
źródle zyski 
kapitałowe, np. ze 
zbycia udziałów, nie 
będą kwalifikowane do 
tego podatku), albo

3 osiągnęły udział 
dochodów ze źródła 
przychodów innych 
niż z zysków 
kapitałowych, w 
przychodach innych 
niż z zysków 
kapitałowych w 
wysokości nie 
większej niż 1%.

Podatek ma być niezależny od wielkości podatnika – nie przewidziano w tym zakresie progu
przychodowego. Ponadto przesłanki uzależniające objęcie podatkiem minimalnym nie objęły
innych kluczowych kwestii, jak np. wielkość zatrudnienia, suma bilansowa podatnika itp. W
praktyce może to oznaczać, że już samo poniesienie straty czy niskiej rentowności
będzie skutkowało objęciem podatnika przedmiotowym podatkiem.
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Minimalny podatek dochodowy – stawka i podstawa opodatkowania

Stawka i podstawa opodatkowania

Za podstawę opodatkowania należy uznać sumę:

• kwoty odpowiadającej 4% wartości przychodów (innych niż z zysków kapitałowych), oraz

• poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego przekraczających
kwotę 30% podatkowej EBITDA,

• wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającego z ujawnienia w rozliczeniach
podatkowych nieamortyzowanej wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona
zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto, oraz

• wartości poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów z państwa lub terytorium
stosującego szkodliwą konkurencję podatkową kosztów nabycia określonych usług niematerialnych
(analogicznych jak w przypadku uchylanego art. 15e ustawy o CIT), ponad kwotę 5% EBITDA
powiększoną o 3 mln PLN.
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Minimalny podatek dochodowy – o co można pomniejszyć? 

O wartość odliczeń zmniejszających 
podstawę opodatkowania obliczoną 
zgodnie z art. 18 ustawy o CIT (np. 
wartość darowizn, czy nowych ulg w 
PŁ, np. na prototyp i robotyzację). 

Podstawy opodatkowania nie będzie 
można jedynie obniżyć o tzw. ulgę na 

złe długi w CIT.

O wartość dochodów, które są uwzględniane 
w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku 
na podstawie zwolnień z tytułu prowadzenia 

działalności w SSE lub PSI.
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Polski Ład a opłacalność prowadzenia spółki komandytowej

Wspólnicy spółki komandytowej będą płacić składkę zdrowotną w 
zryczałtowanej wysokości

W 2022 r. zostaje zasada podwójnego opodatkowania

Zmiana źródła przychodu wspólników spółek komandytowych 
spowodowała, że nie muszą oni płacić daniny solidarnościowej

Od 2022 r. dla spółek komandytowych (jeżeli wspólnikami będą osoby 
fizyczne) pojawi się też możliwość wyboru systemu estońskiego i zapłaty 
podatku dopiero w momencie wypłaty zysku.
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Polski Ład a opłacalność prowadzenia spółki komandytowej

• Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych
innych ustaw z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Druk nr 2186), planuje się dodanie do art. 8 w ust. 6 po pkt 4a
punktu 4b, który dodaje nowy rodzaj działalności wskazując, że za osobę prowadzącą pozarolniczą
działalność uważa się: 4b) komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.

• Jak wskazano w uzasadnieniu powyższego Projektu:

„(...) dodaje się nowe rodzaje działalności – działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki
komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, działalność gospodarczą prowadzoną w formie
prostej spółki akcyjnej przez akcjonariusza wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie
pracy lub usług oraz wykonywanie działalności twórczej lub artystycznej przez osoby, o których mowa w art. 81
ust. 2za. Działalność w formie ww. spółek zbliżona jest bowiem charakterem oraz obowiązkami
ciążącymi na komplementariuszu albo akcjonariuszu do działalności prowadzonej w formie spółki
komandytowej. Wspólnik ten podobnie podlega także ubezpieczeniom społecznym. Dodanie
powyższych rodzajów działalności do ustawy o świadczeniach zdrowotnych zapewni pełniejszą realizację zasady
solidaryzmu społecznego (składka proporcjonalna od osiąganego dochodu za prawo do świadczeń) i uszczelni
system ubezpieczenia zdrowotnego przed obserwowanymi zmianami w formach prowadzenia działalności
nakierowanymi na uniknięcie oskładkowania.

Analogiczne rozwiązanie planuje się wprowadzić w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych obejmując
ubezpieczeniem społecznym komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej celem jednolitego
traktowania podmiotów.”
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Zapraszamy do zadawania pytań



QUIZ



Pytanie 1

Kto w sposób ograniczony odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej?

a) komplementariusze

b) komandytariusze

c) zarówno komplementariusze, jak i komandytariusze
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Minimalny podatek dochodowy można pomniejszyć o:

a) ulgę na robotyzację

b) ulgę na prototyp

c) wartość darowizn

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Pytanie 2
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Wolne od podatku dochodowego są kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych przez
komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub
zarząd na terytorium Polski, nie więcej jednak niż:

a) 10 000 zł

b) 60 000 zł

c) 100 000 zł

Pytanie 3
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Zmiany w opodatkowaniu spółek 
komandytowych i ich wielki powrót

Mirosław Siwiński
radca prawny i doradca podatkowy, partner w Advicero Nexia 



Mirosław Siwiński
• partner w dziale podatkowym i prawnym Advicero Nexia
• radca prawny, licencjonowany doradca podatkowy
• doświadczenie zawodowe od 2001 r.
• doświadczenie w zakresie podatku od towarów i usług, podatku

akcyzowego, podatków dochodowych, analizy podatkowej

Advicero Nexia

Prelegent



Advicero Nexia

Kim jesteśmy

Advicero Nexia to kancelaria zajmująca się doradztwem podatkowym, outsourcingiem księgowym oraz obsługą
kadrową i płacową. Poprzez współpracujące podmioty zapewniamy również pomoc prawną i audytu.

Specjalizuje się m.in. w doradztwie transakcyjnym M&A, cenach transferowych, doradztwie dla funduszy
inwestycyjnych, pozyskaniu ulg na działalność badawczo-rozwojową, rozliczeniach podatku VAT i pozostałych
podatków korporacyjnych oraz wszelkich kwestiach pracowniczych.

115+ krajów członkowskichDoradztwo transakcyjne

SAF-T/JPK
245 firm członkowskichVAT

TP 30 pracowników
Doradztwo podatkowe

Doradztwo w 4 językach Corporate services

Księgowość i płace

Usługi prawne



> Doświadczenie

Nasza Grupa składa się ze specjalistów, 
którzy wyróżniają się wieloletnim 
doświadczeniem, wysokimi kwalifikacjami 
oraz praktyczną i ugruntowaną wiedzą 
dotyczącą polskich przepisów.

> Międzynarodowy zasięg

Od 2013 roku jesteśmy zrzeszeni w Nexia 
International, wiodącej organizacji wśród 
międzynarodowych grup firm 
konsultingowych.

> Komunikacja

Nasze usługi świadczymy w języku 
polskim, angielskim, niemieckim 
i włoskim.

Advicero Nexia Nexia International

Kim jesteśmy



„Tax News”

Publikacja mailowa, zarówno w języku polskim, jak i angielskim

„Taxation and renewable Energy”

Publikacja mailowa, zarówno w języku polskim, jak i angielskim

„E-Commerce”

Publikacja mailowa, zarówno w języku polskim, jak i angielskim

„Real Estate”

Publikacja mailowa, zarówno w języku polskim, jak i angielskim

„Tax blog”

http://advicero.eu/blog/

„Porozmawiajmy o podatkach”

https://www.youtube.com/channel/UCzvQYoP-DlE_iL6yQU8Q7iQ

Dzielimy się naszą wiedzą

Advicero Nexia

http://advicero.eu/blog/
https://www.youtube.com/channel/UCzvQYoP-DlE_iL6yQU8Q7iQ


Advicero Nexia Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 126/134, 
00-008 Warszawa
Polska
T: +48 22 378 17 10
E: office@advicero.eu
www.advicero.eu

Advicero is a member of Nexia International, an 
international network of independent accounting and 

consulting firms.

Mirosław Siwiński
Partner
E: msiwinski@advicero.eu

Dane kontaktowe


