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JAK CHRONIĆ MAJĄTEK 
PRZED DŁUGAMI 

Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?

Adwokat Bartosz Bator



WIELE ZALEŻY OD FORMY 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ! 



W jakiej formie prawnej prowadzić 
działalność?

• jednoosobowa działalność gospodarcza

• spółka cywilna 

• spółki prawa handlowego

• spółdzielnia



Spółka cywilna 

• Wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym 
majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych 
składnikach tego majątku.

• W czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się 
podziału wspólnego majątku wspólników.

• W czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika nie może 
żądać zaspokojenia z jego udziału we wspólnym majątku 
wspólników ani z udziału w poszczególnych składnikach 
tego majątku.

• Za zobowiązania spółki wspólnicy 
odpowiedzialni są solidarnie!



Spółka jawna 

Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję 
z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja 
z majątku spółki okaże się bezskuteczna 
(subsydiarna odpowiedzialność wspólnika).



Spółka partnerska 
• Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki 

powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych 
partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za 
zobowiązania spółki będące 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 przewidywać, że jeden albo większa liczba 
partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak 
wspólnik spółki jawnej.



Spółka komandytowa 

Co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia 
(komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej 
jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.



Spółka komandytowo-akcyjna 

Co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia 
(komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest 
akcjonariuszem.



Spółka z o.o.

Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania 
spółki.



Spółka akcyjna 

Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania 
spółki.



Odpowiedzialność zarządu spółki  

• Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, 
członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

• Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli 
wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie 
upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o 
otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu 
układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo 
że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego 
winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości 
oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania 
restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu 
w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.



Śmierć wspólnik/Dziedziczenie 
udziałów w spółkach?

Należy pamiętać o treści umowy!!!



Ryzyka związnane z prowadzeniem 
działalności w zależności od wybranej formy

• jednoosobowa działalność gospodarcza 
szeroki zakres odpowiedzialności osobistej

• spółka cywilna
brak osobowości prawnej
brak majątku spółki
trudności z rozliczeniem

• spółki prawa handlowego

spółki osobowe

solidarna odpowiedzialność ze spółką

spółki kapitałowe

odpowiedzialność członków zarządu

• spółdzielnia

współdecydowanie ogranicza decyzyjność



Formy przekazania majątku

• Darowizna
forma
przeniesienie własności
rażąca niewdzięczność

• Dożywocie
forma
przeniesienie własności
rozwiązanie umowy
pozorność

• testament i zapis windykacyjny
forma
zachowek
wydziedziczenie
odpowiedzialność za długi spadkowe/przyjęcie lub odrzucenie/małoletni



Czynności wymagające zgody drugiego 
małżonka 

1. czynność prawna prowadząca do zbycia, obciążenia, odpłatnego 
nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również 
prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania 
z niej pożytków;

2. czynność prawna prowadząca do zbycia, obciążenia, odpłatnego 
nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub 
lokal;

3. czynność prawna prowadząca do zbycia, obciążenia, odpłatnego 
nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;

4. darowizna z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn 
zwyczajowo przyjętych.



Odpowiedzialność majątkiem wspólnym za 
zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich

• Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego 
małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także 
z majątku wspólnego małżonków.

• Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego 
małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku 
osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub 
z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności 
zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw 
autorskich, a jeżeli wierzytelność powstała w związku 
z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów 
majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.



Majątek osobisty cz. 1

• przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

• przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, 
chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

• prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej 
odrębnym przepisom;

• przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych 
potrzeb jednego z małżonków;

• prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;



Majątek osobisty cz. 2
• przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub 

wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu 
małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy 
zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia 
widoków powodzenia na przyszłość;

• wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej 
działalności zarobkowej jednego z małżonków;

• przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia 
jednego z małżonków;

• prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz 
inne prawa twórcy;

• przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, 
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.



Na co nie można rozszerzyć wspólności? 

• przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, 
zapisu lub darowizny;

• prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej podlegającej 
odrębnym przepisom;

• prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

• wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie 
rozstroju zdrowia, o ile nie wchodzą one do wspólności ustawowej, jak 
również wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

• niewymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu 
innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.

W razie wątpliwości uważa się, że przedmioty służące wyłącznie do zaspokajania 
osobistych potrzeb jednego z małżonków nie zostały włączone do wspólności.



Skarga pauliańska cz. 1 

• Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem 
wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli 
może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, 
jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba 
trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła 
się dowiedzieć.

• Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, 
jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się 
niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

• Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem 
wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim 
stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze 
świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.



Skarga pauliańska cz. 2 

• Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej 
z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał 
przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach 
gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik 
działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

• [Czynność nieodpłatna] Jeżeli wskutek czynności prawnej 
dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba 
trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, wierzyciel może 
żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie 
wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła 
się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia 
wierzycieli.
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