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Optymalizacja formy prowadzeni a działalności gospodarczej  

 

1. Jak to wygląda z naszej strony? 

 
  Nasza rola w świadczeniu usług w obszarze OPTYMALIZACJI FORMY PROWADZENIA 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ polega na szukaniu rozwiązań prawnych pozwalających                     
na usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstw.  

Najczęstszymi celami optymalizacji są zaadaptowanie formy organizacyjno - prawnej 
biznesu do warunków rynkowych przy wykorzystaniu najbardziej korzystnych form prawnych jej 
prowadzenia, zminimalizowanie ryzyk związanych z odpowiedzialnością za zobowiązania czy 
zapewnienie ciągłości działania firmy po śmierci jej właścicieli.  

Podstawowymi działaniami, jakie podejmujemy w obszarze optymalizacji                                     
są przekształcenia gospodarcze, w tym aporty indywidualnych działalności do spółki jawnej czy 
komandytowej, w której komplementariuszem jest sp. z o.o. oraz przekształcenia spółek 
cywilnych w spółki jawne i spółek jawnych w spółki komandytowe, a także przekształcanie 
indywidualnych przedsiębiorców w spółki z o.o.  

Chcielibyśmy, aby decyzje o rozpoczęciu działań optymalizacyjnych podejmowane były 
szybciej, zanim poziom rozwoju organizacyjnego firmy utrudni i zwiększy koszty takich działań. 
Niewątpliwą korzyść dla przedsiębiorstw widzimy w odważnym poszukiwaniu rozwiązań na rzecz 
Bezrefleksyjne trwanie przy formie organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa, która została obrana 
na początku działalności bardzo często wpływa negatywnie na finanse i konkurencyjność 
przedsiębiorstwa, jak też zmniejsza szanse jego działania w przyszłości.  

Zwróćcie Państwo uwagę na następującą, naszym zdaniem trafną, analogię: Czy jeżeli 
nosicie Państwo buty w rozmiarze 42, to zakupicie Państwo but w rozmiarze 36, ponieważ tylko 
taki jest w sklepie? Dobierzcie Państwo zatem taką formę organizacyjno-prawną, która aktualnie 
pasuje do Państwa firmy, a nie taką, którą doradziła Państwu księgowa lub taką, która była 
najpopularniejsza w czasach gdy zakładaliście Państwo firmę.  

Specyfiką naszego działania na rzecz Klientów w obszarze optymalizacji formy 
prowadzenia działalności gospodarczej jest to, że już na samym początku współpracy staramy się 
zapoznać Klienta z planowanym procesem, jego przebiegiem, wskazać ewentualne 
problematyczne kwestie, tak by uniknąć elementu zaskoczenia. Pozwala nam na to bogate 
doświadczenie w procesie kilkuset przekształceń i aportów.  

 

 

2. Jak najlepiej przygotować się do kontaktu z nami? 

 
 Usługi w obszarze optymalizacji formy prowadzenia działalności gospodarczej 

rozpoczynają się od wstępnej konsultacji.  
Dążąc do jak najlepszego przygotowania się do konsultacji z stworzyliśmy następujący 

ZESTAW PYTAŃ:  
I. STAN CYWILNY I RODZINNY PRZEDSIĘBIORCY/WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI  

1. Stan cywilny;  



 
 

2 | S t r o n a  
 

 

2. Ustrój majątkowy małżeński (wspólność ustawowa, rozdzielność 
majątkowa); Czy planowane jest w najbliższym czasie zawarcie związku 
małżeńskiego?  

3. Liczba dzieci, w tym małoletnich;  
II. FIRMA  

1. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej:  
1) jednoosobowa działalność (wpis do CEIDG),  
2) spółka cywilna – prosimy o podanie liczby wspólników,  
3) spółka osobowa, np. jawna, komandytowa – prosimy o podanie 

liczby wspólników,  
4) spółka kapitałowa, np. spółka z o.o. – prosimy o podanie liczby 

wspólników;  
2. Wiek przedsiębiorcy/wspólników spółki;  
3. Czy przedsiębiorca/wspólnicy spółki mają pomysł na to, kto ma przejąć 

firmę/wejść do spółki po ich śmierci?  
4. Czy małżonek przedsiębiorcy/wspólników spółki współdziała                                 

w prowadzeniu działalności gospodarczej? Jeśli tak, to na jakiej podstawie 
(np. umowa o pracę, zlecenia itd.)?  

5. Czy inni członkowie rodziny przedsiębiorcy/wspólników spółki 
współdziałają w prowadzeniu działalności gospodarczej? Jeśli tak,                         
to którzy członkowie rodziny i na jakiej podstawie (np. umowa o pracę, 
zlecenia itd.)?  

6. Branża, główny przedmiot działalności;  
7. Czy w przedsiębiorstwie są:  

1) nieruchomości,  
2) decyzje administracyjne, np. licencje, zezwolenia, zgody, koncesje) 

– ile i jakie, umowy dotacji – ile,  
3) umowy kredytu – ile,  
4) umowy leasingu – ile;  

8. Jaka jest liczba pozostałych pisemnych umów zawartych z kontrahentami 
(kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt)?  

9. Czy przedsiębiorca uczestniczy w przetargach publicznych, częstotliwość?  
10. Liczba zatrudnionych pracowników;  
11. Szacunkowa wartość przedsiębiorstwa;  
12. Rodzaj prowadzonej księgowości;  
13. Czy przedsiębiorca dopuszcza zmianę rodzaju prowadzonej księgowości?  

 
Posiadanie przez nas podstawowych informacje na temat Państwa działalności, 

uzyskanych w oparciu o przesłane nam przez Państwa odpowiedzi na ZESTAW PYTAŃ, pozwala 
nam na lepsze przygotowanie się do wstępnej konsultacji z Państwem. Zazwyczaj już wstępna 
konsultacja jest wystarczająca do wspólnego opracowania strategii i podjęcia decyzji co                          
do kształtu naszej konkretnej usługi. Bywa jednak i tak, że konieczna jest jeszcze dodatkowa 
konsultacja, w tym z doradcą podatkowym.  
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Działamy i współpracujemy z naszymi Klientami w sposób nowoczesny. Dominującą 
postacią świadczenia przez nas usług są konsultacje telefoniczne lub mailowe. Ze względu 
jednak na specyfikę usług optymalizacji formy prowadzenia działalności gospodarczej wstępna 
konsultacja polega często na osobistym spotkaniu.  

 
 

3. Jak podchodzimy do wyceny/pieniędzy? 

Starannie dbamy o dobre przygotowanie do wstępnej konsultacji, co zazwyczaj pozwala 
nam na dokonanie wyceny usługi już w jej trakcie. Uzyskanie przez Państwa już po pierwszej 
konsultacji wiedzy na temat wysokości ceny i elementów będących podstawą jej określenie 
również dla nas stwarza komfortową sytuację. Wstępna konsultacja jest zawsze odpłatna, 
ponieważ wymaga naszego wcześniejszego przygotowania na podstawie Państwa odpowiedzi,              
a ponadto już w jej trakcie przekazujemy Państwu szereg informacji mających charakter 
specjalistycznego, skrojonego na miarę doradztwa.  

Jeżeli podejmą Państwo z nami dalszą współpracę, to – w zależności od jej rozmiarów – 
zakładamy możliwość odliczenia w ostatecznym rozrachunku kosztów wstępnej konsultacji.  

W przypadku usług następujących po wstępnej konsultacji zasadniczo konieczna jest 
zapłata zaliczki. Wysokość zaliczki zależy od rodzaju usługi oraz indywidualnych ustaleń                             
z Klientem. Z naszego doświadczenia wynika przy tym, że uiszczenie zaliczki ma korzystny wpływ 
- mobilizuje Klientów do aktywnej współpracy z nami. W przypadku droższych usług 
przewidujemy możliwość rozłożenia naszego wynagrodzenia w czasie.  
 


