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Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w formie spó³ki cywilnej jest doskona³ym sposobem na pro-

wadzenie dzia³alnoœci na stosunkowo niewielk¹ skalê, np. zwi¹zanej z obs³ug¹ ruchu turystycznego
w sezonie letnim czy zimowym. Wœród wielu zalet wymienia siê m.in. ³atwoœæ tworzenia i póŸniejszego
prowadzenia oraz du¿¹ dowolnoœæ w kszta³towaniu postanowieñ umowy spó³ki. Ale mimo licznych zalet
zwi¹zanych z za³o¿eniem dzia³alnoœci w tej formie i jej prowadzeniem pojawiaj¹ siê tak¿e problemy z za-
wieszeniem tego rodzaju dzia³alnoœci.

W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie 20 wrzeœnia 2008 r. przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie
ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej zawieszenie dzia³alnoœci w formie spó³ki cywilnej jest
mo¿liwe i skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Sytuacja taka jest
jasna i nie stwarza problemów w momencie, gdy ka¿dy ze wspólników jest cz³onkiem tylko jednej spó³ki
i nie prowadzi jednoczeœnie samodzielnej dzia³alnoœci. W innym przypadku zawieszenie dzia³alnoœci
spó³ki cywilnej jest mo¿liwe tylko w momencie równoczesnego zawieszenia pozosta³ej dzia³alnoœci. Po-
woduje to dwojakie sytuacje problemowe: utratê wszystkich form dzia³alnoœci przez osobê prowadz¹c¹
wiêcej ni¿ jedn¹ formê dzia³alnoœci lub te¿ koniecznoœæ op³acania sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne
i zdrowotne przez przedsiêbiorców niezawieszonych, którzy z uwagi na pozosta³ych cz³onków spó³ki cy-
wilnej nie maj¹ mo¿liwoœci zawieszenia dzia³alnoœci spó³ki.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Czy istnieje mo¿liwoœæ takiego dostosowania przepisów, które umo¿liwi³oby przedsiêbiorcom prowa-

dz¹cym wiêcej ni¿ jeden rodzaj dzia³alnoœci zawieszenie tylko jednej z nich w ramach np. spó³ki cywilnej?
Czy osoba, która prowadzi tylko jeden rodzaj dzia³alnoœci w ramach spó³ki cywilnej, w przypadku

braku mo¿liwoœci zawieszenia dzia³alnoœci ze wzglêdu na pozosta³ych cz³onków spó³ki, mo¿e zostaæ
zwolniona z op³acania sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina




