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W dniu 2 sierpnia 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę 
nowelizującą Kodeks spółek handlowych, wprowadzającą 
do polskiego systemu prawnego nowy typ spółki – 
Prostą Spółkę Akcyjną (PSA). Jest to odpowiedź na 
postulaty środowiska start-up, któremu brakowało w 
polskim systemie formy prawnej umożliwiającej tanie i 
elastyczne prowadzenie działalności innowacyjnej oraz 
inwestowanie w nowe technologie. Ustawa wejdzie w 
życie w dniu 1 marca 2020 r.

Najważniejsze cechy PSA:
•  Mix spółki akcyjnej i osobowej: PSA jest osobą prawną, która 

łączy w sobie cechy spółki akcyjnej, takie jak możliwość emisji akcji i 
ochrona wspólników przed odpowiedzialnością za zobowiązania spółki, 
z elastycznością właściwą spółkom osobowym. 

•  Dowolność celu: Choć w założeniu PSA została zaprojektowana 
pod kątem start-upów, to prawo pozwala na jej założenie do każdego 
prawnie dopuszczalnego celu. 

•  Łatwiejsze założenie spółki: PSA może być założona elektronicznie 
(z pewnymi wyjątkami), a nie wyłącznie przed notariuszem. 

•  Minimalne wymogi kapitałowe: W PSA wymagany kapitał akcyjny 
wynosi 1 złoty. 

•  Szeroki zakres uprzywilejowania akcji: Spółka może emitować akcje 
uprzywilejowane, a akcjonariusze mają daleko idącą swobodę w określaniu 
rodzaju i zakresu przywilejów. Prawo umożliwia uprzywilejowanie akcji 
założycielskich w taki sposób, że ich właścicielom będzie przysługiwać 
określony procent głosów na walnym zgromadzeniu. Pozwala to 
założycielom spółki utrzymać nad nią kontrolę przy jednoczesnym 
zwiększaniu ilości akcji przysługujących np. inwestorom finansowym.

•  Różnorodne wkłady do spółki: Podstawą finansową funkcjonowania 
spółki są wkłady wnoszone przez wspólników, a ich wysokość w 
stosunku do liczby akcji jest ustalana przez spółkę i wspólników. 
Wspólnicy mogą wnosić wkłady pieniężne lub niepieniężne, przy czym 
nie ma konieczności wyceny przedmiotu wkładu niepieniężnego (jak 
ma to miejsce w przypadku spółki akcyjnej). Do spółki można również 
wnosić wkłady takie jak praca, usługi, pomysły oraz know-how – pod 
warunkiem, że mają wartość majątkową.

•  Emisja akcji: W celu zebrania środków na swoje funkcjonowanie PSA 
emituje akcje. Akcje PSA nie posiadają formy dokumentu, wartości 
nominalnej i nie tworzą kapitału akcyjnego, a także nie mogą być 
wprowadzone do obrotu zorganizowanego.

•  Prostsza realizacja obowiązków organów spółki: Uchwały 
wspólników mogą być podejmowane na walnym zgromadzeniu, 
pisemnie lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. 
Obrady walnego zgromadzenia mogą, co do zasady, odbyć się 
poza granicami Polski (z wyłączeniem uchwał wymagających 
zaprotokołowania przez notariusza), zaś podstawowym sposobem 
zwoływania walnych zgromadzeń jest poczta elektroniczna.

•  Uproszczone wycofanie wkładów własnych i zysku: 
Akcjonariusze mogą wycofywać wkłady wniesione na poczet kapitału 
akcyjnego i cały niepodzielony zysk bez wzywania wierzycieli do 
zgłaszania roszczeń. Jedyne przeszkody w tym zakresie to:

 –   „test wypłacalności” – wypłata nie będzie możliwa, gdy spowoduje 
ryzyko utraty przez spółkę (w normalnych okolicznościach) zdolności 
do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie 
sześciu miesięcy od dnia dokonania wypłaty, oraz 

 –   obowiązek zasilania kapitału akcyjnego na pokrycie przyszłych strat 
spółki w wysokości 8 proc. rocznego zysku do momentu, gdy kapitał 
akcyjny nie osiągnie co najmniej 5 proc. sumy zobowiązań spółki, 
wynikającej z ostatniego rocznego sprawozdania finansowego.

•  Uproszczona likwidacja: Likwidacja PSA może nastąpić poprzez 
przejęcie jej majątku przez jednego z akcjonariuszy w połączeniu z 
obowiązkiem zaspokojenia wierzycieli. 

•  Mniejsza kontrola: PSA nie jest objęta obowiązkiem rocznego audytu 
sprawozdań finansowych, nie ma też obowiązku powoływania rady 
nadzorczej, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów prowadzenia 
działalności.

•  Uproszczona dokumentacja: Większość dokumentacji (np. umowy 
sprzedaży lub objęcia akcji, uchwały wspólników, żądania skierowane 
do zarządu PSA) może być dokonywana w formie dokumentowej, bez 
konieczności angażowania notariusza (z wyjątkiem zmiany umowy spółki).

PSA wydaje się być kompromisem pomiędzy istniejącymi dotychczas 
zasadami prawa korporacyjnego, zwłaszcza w zakresie funkcjonowania 
spółek kapitałowych, i potrzebami współczesnej gospodarki. Duża doza 
elastyczności w zarządzaniu spółką połączona z liberalnym podejściem 
do wkładów do spółki i odformalizowaniem jej funkcjonowania oferuje 
atrakcyjną przede wszystkim dla początkujących przedsiębiorców formułę 
prowadzenia działalności innowacyjnej.  
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