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Od 1 lipca 2021 roku możesz prowadzić działalność gospodarczą w formie prostej spółki akcyjnej 

(P.S.A.). 

 

DLA KOGO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA (P.S.A.)? 
 

 

• Start – upy 

• przedsięwzięcia joint venture 

• spółki celowe – SPV 

 

CZYM JEST P.S.A.? 
 

 

Nową formą prowadzenia działalności gospodarczej, a zarazem nowym typem spółki kapitałowej, który 

ma stać się atrakcyjną alternatywą dla przedsiębiorców działających w sektorach innowacji i nowych 

technologii. P.S.A. ma prywatny (niepubliczny) charakter, co oznacza że jej akcje nie mogą być 

przedmiotem zorganizowanego obrotu na rynku kapitałowym, a wiele rozwiązań odpowiada tym 

przyjętym na gruncie spółki z o.o. 

 

CO DAJE ZAŁOŻENIE P.S.A.? 
 

 

• możliwość wniesienia wkładu w postaci świadczenia pracy lub usług – pomysłodawcy mogą 

stać się akcjonariuszami bez konieczności wnoszenia do spółki kapitału, 

• strukturę udziałową, którą można ukształtować według preferencji akcjonariuszy – inwestor 

może posiadać taką samą praw udziałowych co pomysłodawca wnoszący jedynie kapitał ludzki, 

• swobodny obrót akcjami P.S.A., których własność można przenieść e-mailem lub SMS-em – 

wystarczy zachowanie formy dokumentowej,  

• digitalizację szeregu procedur – internet wystarczy nie tylko do rejestracji spółki, ale i do 

podejmowania uchwał akcjonariuszy oraz obrotu akcjami, 

• zerwanie z instytucją kapitału zakładowego, na rzecz kapitału akcyjnego, który zasilają tylko 

wkłady kapitałowe (inne niż świadczenie pracy lub usług i prawa niezbywalne) o minimalnej 

wysokości 1 zł, 

• brak wartości nominalnej akcji – akcje obejmowane są za cenę emisyjną, którą ustala Spółka w 

oparciu o aktualną sytuację i potrzeby, co ułatwia potencjalną restrukturyzację, 

• możliwość wyboru monistycznego modelu organów spółki – akcjonariusze mogą ustanowić w 

spółce radę dyrektorów, której członkowie sprawują funkcje zarządcze i kontrolne, 

• kształtowanie ustroju spółki przez samych akcjonariuszy – zdecydowana większość 

ustawowych uregulowań może być dookreślona lub zmieniona w umowie spółki 

• wariant uproszczonej likwidacji – jeżeli start – up nie osiągnie sukcesu, wyznaczony 

akcjonariusz może przejąć majątek spółki przeznaczony do likwidacji. 
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CZYM RÓŻNI SIĘ P.S.A. OD SPÓŁKI Z O.O.? 
 

 

 P.S.A. Sp. z o.o. 
osobowość prawna i 
odpowiedzialność 
akcjonariuszy/wspólników 

• P.S.A. jest osobą prawną 

• akcjonariusze nie 
odpowiadają za 
zobowiązania spółki 

• Sp. z o.o. jest osobą prawną 

• wspólnicy nie odpowiadają 
za zobowiązania spółki 

zawarcie umowy i rejestracja umowa zawarta w formie aktu 
notarialnego lub w systemie 
elektronicznym S-24 (tylko przy 
wkładach pieniężnych) 

umowa zawarta w formie aktu 
notarialnego lub w systemie 
elektronicznym S-24 (tylko przy 
wkładach pieniężnych) 

termin wnoszenia wkładów maksymalnie 3 lata od rejestracji 
spółki, chyba że umowa spółki 
stanowi inaczej  
akcjonariusz dysponuje prawami 
z akcji niezależnie od ich 
pokrycia, chyba że umowa spółki 
stanowi inaczej 

wkłady wnoszone są przed 
rejestracją spółki 

wysokość kapitału 
założycielskiego 

1 zł 5.000 zł 

wymóg zmiany umowy 
spółki przy zmianie 
wysokości kapitału 
(akcyjnego/zakładowego) 

nie tak 

minimalna wartość 
nominalna akcji/udziałów 

brak wartości nominalnej akcji 50 zł 

rodzaje dopuszczalnych 
wkładów 

akcje obejmować można w 
zamian za wszelkie wkłady 
mające wartość majątkową w 
tym świadczenie pracy lub usług, 
prawa niezbywalne 

udziały można obejmować w 
zamian za wszelkie wkłady 
mające wartość majątkową, z 
wyłączeniem świadczenia pracy 
lub usług, praw niezbywalnych 

zwrot wkładów dopuszczalny, o ile wypłaty 
tytułem zwrotu wkładów nie 
doprowadzą do 
niewypłacalności 

niedopuszczalny – wymagana 
jest procedura obniżenia 
kapitału zakładowego i 
wezwanie wierzycieli do 
zgłaszania roszczeń 

forma akcji/udziałów zdematerializowane akcje 
stanowiące zapis w rejestrze 
akcjonariuszy prowadzonym 
przez dom maklerski lub 
notariusza 

nie są papierem wartościowym, 
mają formę zapisu w księdze 
udziałów 

przenoszenie akcji/udziałów w formie dokumentowej w formie pisemnej z podpisem 
notarialnie poświadczonym 
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identyfikacja udziałów/akcji za pomocą rejestru 
akcjonariuszy i listy 
akcjonariuszy składanej do KRS 

za pomocą księgi udziałów i listy 
wspólników składanej do KRS 

uprzywilejowanie 
akcji/udziałów 

co do zasady bez ograniczeń • ograniczenie 
uprzywilejowania co do 
prawa głosu do 3 głosów na 
udział 

• nie można tworzyć udziałów 
niemych ani założycielskich 
zapewniających 
założycielom spółki 
dodatkowe uprawnienia w 
przyszłości 

• na uprzywilejowany udział 
maksymalnie przypaść 150% 
dywidendy przypadającej na 
udział nieuprzywilejowany 

 

organy spółki akcjonariusze mogą wybrać: 

• samodzielny zarząd 

• zarząd i radę nadzorcza 

• radę dyrektorów, skupiającą 
w sobie uprawnienia 
zarządcze i kontrolne, której 
kształt i kompetencje 
poszczególnych członków 
może być modyfikowana 
przez akcjonariuszy 

wspólnicy mają do wyboru: 

• samodzielny zarząd 

• zarząd i radę nadzorcza (przy 
czym rada nadzorcza jest 
obligatoryjna przy kapitale 
zakładowym powyżej 
500.000 zł i więcej niż 25 
wspólnikach) 

 

obowiązek lojalności wobec 
spółki 

dotyczy również organu nadzoru dotyczy tylko zarządu 

miejsce walnego 
zgromadzenia/zgromadzenia 
wspólników 

umowa spółki może wskazać 
miejsce odbycia walnego 
zgromadzenia poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 
 
na terytorium RP muszą zostać 
podjęte uchwały wymagające 
objęcia protokołem notarialnym 
(np. o zmianie umowy spółki) 
 

zgromadzenie wspólników może 
odbywać się tylko w granicach 
Rzeczpospolitej Polski 

podejmowanie uchwał przez 
zgromadzenie 
wspólników/walne 
zgromadzenie akcjonariuszy 

uchwały mogą być 
podejmowane na piśmie albo 
przy wykorzystaniu komunikacji 
elektronicznej (również e-
mailem) 

uchwały mogą być 
podejmowane tylko w drodze 
pisemnego głosowania oprócz 
spółek zarejestrowanych w 
systemie S-24, gdzie uchwały 
podejmuje się z wykorzystaniem 
wzorca uchwały 
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protokołowanie uchwał brak wymogu sporządzania 
protokołu notarialnego 

brak wymogu sporządzania 
protokołu notarialnego 

ochrona wierzycieli • obowiązkowe tworzenie z 
wypracowanego zysku 
rezerwy na pokrycie 
przyszłych strat  

• zakaz dokonywania wypłat z 
kapitału akcyjnego 
zagrażających wypłacalności 

• solidarna odpowiedzialność 
wspólników i członków 
zarządu (rady dyrektorów) 
za przeszacowanie wkładów 
niepieniężnych 
przeznaczonych na kapitał 
akcyjny 

• kapitał zakładowy w 
wysokości minimum 5.000 zł 

• obowiązek pokrycia 
wkładów przed rejestracją 
spółki 

• solidarna odpowiedzialność 
wspólników i członków 
zarządu (rady dyrektorów) 
za przeszacowanie wkładów 
niepieniężnych 

uproszczona likwidacja rozwiązanie spółki może się 
odbyć w drodze przejęcia 
majątku przez 
oznaczonego akcjonariusza, 
po podjęciu odpowiedniej 
uchwały akcjonariuszy 

niedopuszczalna 

zdolność łączeniowa, 
podziałowa i 
przekształceniowa 

tak tak 

prowadzenie księgowości pełna księgowość pełna księgowość 

obowiązek badania 
sprawozdania finansowego 
przez biegłego rewidenta 

brak brak 

 

 

OFERUJEMY: 
 

 

• Założenie i rejestrację P.S.A.  

• Doradztwo przy wyborze domu maklerskiego lub notariusza do prowadzania rejestru 

akcjonariuszy P.S.A. 

• Prowadzenie bieżącej obsługi korporacyjnej P.S.A. 

• Doradztwo prawne w zakresie funkcjonowania P.S.A. od jej zawiązania aż po likwidację 

• Analizę i doradztwo w obszarze ładu korporacyjnego P.S.A. 

• Przeprowadzanie transakcji M&A z udziałem P.S.A. 

• Przekształcenie istniejącej spółki lub przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność 

gospodarczą w P.S.A. jak  i przekształcenie P.S.A. w inną formę prawną 
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 
 

 

 

 

DAWID STALMACH 

Mail: dawid.stalmach@kwkr.pl 

Tel.: +48 572 360 631 

 

https://koniecznywierzbicki.pl/pl/zespol/dawid.stalmach@kwkr.pl
https://koniecznywierzbicki.pl/pl/zespol/+48572360631

