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WSTĘP

Wstęp zawiera wykaz i wyjaśnienie skrótów, którymi posługujemy się 
w treści Poradnika, a także krótką informację o tym, w jakim celu po-
wstała ta książka i dla kogo jest przeznaczona. Przytoczone statystyki po-
twierdzają potrzebę wprowadzenia prostej spółki akcyjnej do polskiego 
porządku prawnego.

Zestawienie cech wyróżniających PSA, które szerzej zostaną omówione 
w poszczególnych rozdziałach Prostej spółki akcyjnej – praktycznego po-
radnika dla start-upowca, stanowi opisowy spis treści. Ich analiza spra-
wia, że PSA – wbrew swojej nazwie – prezentuje się jako stosunkowo 
złożona struktura.

Wstęp do Pora  dnika zakończony zostanie omówieniem kilku istotnych 
umów, których zawarcie może poprzedzać zawiązanie prostej spółki ak-
cyjnej, w tym founders agreement, umowy inwestycyjnej czy powszech-
nej non-disclosure agreement (NDA).

Prosta spółka akcyjna jako nowa forma prowadzenia działalności go-
spodarczej w  Polsce będzie w  nadchodzących latach przedmiotem 
dużego zainteresowania, zwłaszcza wśród przedstawicieli środowisk 
start-upowych. Może być też ciekawą alternatywą dla przedsiębiorców 
projektujących i wdrażających nowoczesne przedsięwzięcia, w szczegól-
ności w stosunku do funkcjonujących już na gruncie Kodeksu spółek 
handlowych spółek kapitałowych – spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością i spółki akcyjnej.
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1. Cele Poradnika

Oddajemy Państwu pierwszy praktyczny poradnik o prostej spółce ak-
cyjnej, napisany przez aktywnych zawodowo praktyków prawa – rad-
cę prawnego Macieja Stawowego i radcę prawnego Martę Wróblewską, 
obsługujących, w  ramach Kancelarii WSKP, w  szczególności spółki 
i przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodar-
czą. Książka ta w założeniu ma stanowić zwięzły przewodnik o nowej, 
w  polskim porządku prawnym, formie spółki kapitałowej  – prostej 
spółce akcyjnej (PSA). Poradnik przeznaczony jest przede wszystkim 
dla praktyków – każdego, kto rozważa rozpoczęcie i prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w  ramach tej spółki. Lektura będzie przydatna 
zarówno dla założycieli start-upów, którzy rozważają rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej w formie PSA, jak i dla założycieli start-upów już 
funkcjonujących na rynku, którzy zastanawiają się nad przekształce-
niem prowadzonych przez siebie start-upów w PSA. Książka ma na celu 
przybliżenie specyfiki tej spółki, ze szczególnym uwzględnieniem per-
spektywy przedsiębiorcy, a co za tym idzie – możliwości wykorzystania 
rozwiązań proponowanych w ramach PSA w praktyce biznesowej. Omó-
wienie najważniejszych elementów determinujących istnienie i funkcjo-
nowanie wskazanej spółki poparte zostanie praktycznymi przykładami, 
schematami i projektami dokumentów, co dodatkowo wzmocni prak-
tyczny walor poradnika dla osób, które zdecydują się na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej w tej formie.

2. Statystyka i tendencje

Z raportu Polish Startups. 2018 Report1 wynika, że z 81% zarejestrowa-
nych do 2018 r. start-upów w Polsce aż 72% stanowiły spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, a  18%  – jednoosobowe działalności 
gospodarcze. Spółki akcyjne stanowiły raptem 4%. Przy czym aż 19% 
respondentów deklarowało, że do 2018 r. formalnie nie zarejestrowało 
prowadzonej działalności.

1 M. Beauchamp, J. Krysztofiak-Szopa, A. Skala, Polish Startups. 2018 Report, Warsaw 
2018, https://www.startupbridge.eu/wp-content/uploads/2019/02/Polish-Startups-2018-
Report.pdf (dostęp: 23.11.2020 r.), s. 58.
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Podział form prowadzonych działalności w grupie 81% zarejestrowanych 
do 2018 r. start-upów

Warto zwrócić uwagę, że aż jeden na trzech założycieli start-upów 
w 2018 r. deklarował, że chce przekształcić prowadzoną przez siebie 
działalność w PSA, jak tylko będzie to możliwe zgodnie z polskim po-
rządkiem prawnym. Jednocześnie co trzeci założyciel start-upu nie 
był do końca pewien, jak ta nowa forma prawne będzie wyglądać2.

Wyżej wskazane tendencje nieznacznie zmieniły się w  roku 2019. 
Z przeprowadzonej pośród 672 start-upów ankiety, której wyniki opu-
blikowane zostały w The Polish Tech Scene. 5 years, wynika, że największą 
popularnością wciąż cieszyła się spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością – działalność w  tej formie prowadziło aż 64% ankietowanych 
start-upów, następnie ex aequo po 11% ankietowanych start-upów de-
klarowało, że  prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą oraz 
że  finalnie nie zarejestrowało działalności gospodarczej3. Raport nie 
precyzuje przyczyn, dla których działalność respondentów nie została 
zarejestrowana, jednak należy przypuszczać, że chodzi o sytuacje, w któ-
rych przedsięwzięcie się nie powiodło.

2 M. Beauchamp, J. Krysztofiak-Szopa, A. Skala, Polish…, s. 58.
3 J. Krysztofiak-Szopa, M. Wisłowska, The Polish Tech Scene. 5 years, Warsaw 2019, 

https://vdocuments.net/reader/full/the-polish-of-any-three-startups-looking-for-some-
kind-of-funding-one-will-get (dostęp: 23.11.2020 r.), s. 17.
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Formy prawne polskich
start-upów w 2019 r.
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Formy prawne polskich start-upów 2019 r.

Utrzymująca się od lat znacząca przewaga wyboru przez założycieli 
start-upów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do 
innych dostępnych na gruncie polskiego ustawodawstwa form prowa-
dzenia działalności gospodarczej, podyktowana jest w  dużej mierze 
chęcią ograniczenia osobistej odpowiedzialności wspólników, przy jed-
noczesnym uwzględnieniu stosunkowo niskich wymogów formalnych 
i  finansowych związanych z  założeniem spółki, zwłaszcza w  porów-
naniu ze spółką akcyjną. Jednocześnie, zdaniem ustawodawcy, pomi-
mo ogromnej popularności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
w środowisku start-upowym nie jest ona ze swej istoty dostosowana 
do przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym4. Z  jednej strony rze-
czywiście niektóre z jej elementów konstrukcyjnych, takie jak chociaż-
by: określony umową spółki stały kapitał zakładowy, którego zmiana 
wymaga zmiany umowy spółki, czy powiązane z nim udziały w spół-
ce, których nabycie wymaga zawarcia umowy w  formie pisemnej 

4 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek han-
dlowych oraz niektórych innych ustaw, VIII kadencja, druk sejm. nr 3236, s. 3–4.
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z podpisami notarialnie poświadczonymi, mogą być niedostosowane 
do potrzeb przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym, a brak możli-
wości wniesienia wkładu do spółki poprzez świadczenie pracy czy usług 
czasami może utrudniać rozpoczęcie start-upu w formie spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością. Dzieje się tak w sytuacji, w której start-up, 
zwłaszcza w początkowej fazie rozwoju, opiera się przede wszystkim 
na osobistych umiejętnościach lub wiedzy założyciela lub założycieli. 
Brak możliwości zbudowania biznesu opartego wyłącznie na pomy-
śle czy wiedzy, bez wniesienia wkładu zbywalnego (pieniężnego lub 
niepieniężnego) oraz silnej pozycji wspólnika w  spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością, zdaje się wpływać na stosunkowo duży odsetek 
start-upów, które prowadzone są w formie jednoosobowej działalności 
gospodarczej lub w ramach działalności niezarejestrowanej. Z drugiej 
strony minimalna wysokość kapitału zakładowego w spółce z ograni-
czoną odpowiedzialnością wynosi 5 000 00 zł i wydaje się, że nie po-
winna stanowić bariery uniemożliwiającej rozpoczęcie działalności dla 
osoby, która się na to decyduje. Jak wynika z wyżej przytoczonych sta-
tystyk, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniej-
szą formą prowadzenia działalności w środowiskach start-upowych, co 
oznacza, że akcentowane przez ustawodawcę wady tego rodzaju spółki 
nie uniemożliwiają w swojej istocie rozpoczęcia i prowadzenia start-
-upu w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Celem niniejszego Poradnika nie jest jednak analiza prawnoporów-
nawcza znanej i popularnej w środowisku start-upowym spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością z nową w polskim porządku prawnym 
prostą spółką akcyjną. Wszelkie odniesienia do spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, a także innych rodzajów spółek mają charakter 
incydentalny i  służą lepszemu wyjaśnieniu zasad funkcjonowania 
PSA, które zostały przewidziane w przepisach Kodeksu spółek han-
dlowych.

Wśród wielu dostępnych w Polsce form prowadzenia działalności go-
spodarczej przed 1.03.2021  r. żadna z  nich nie dawała wspólnikom 
dużej swobody przy kształtowaniu stosunku spółki, wyłączając jedno-
cześnie osobistą odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spół-
ki. Te cechy łączy w jednej formie PSA, której korporacyjny charakter 



 

Rozdział I

ZAŁOŻENIE I REJESTRACJA PSA

→ W rozdziale I Poradnika omówione zostały zasady i etapy rejestracji PSA.
→ Wyszczególnione wymogi formalne, którym powinna odpowiadać umo wa 

PSA, zostały wyjaśnione w sposób zwięzły i przystępny, z odniesieniem do 
praktycznych przykładów.

→ Opisany proces zawarcia umowy PSA uwzględnia nie tylko dopuszczalne for-
my jej zawarcia, tj. umowę zawartą w formie aktu notarialnego, jak też przy 
wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycz-
nym, lecz również konsekwencje wynikające z wyboru pierwsz  ej lub drugiej 
formy rejestracji PSA.

→ Ponadto w rozdziale zostało przybliżone pojęcie prostej spółki akcyjnej w or-
ganizacji, a także w sposób szczegółowy omówiona została procedura rejestra-
cji PSA w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

1. Utworzenie prostej spółki akcyjnej – zasady

Prosta spółka akcyjna może zostać utworzona przez jedną albo więcej 
osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi 
inaczej. Spółka nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową 
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powyższa regulacja stanowi powtórzenie rozwiązań znanych polskie-
mu porządkowi prawnemu, a dotyczących zawiązywania innych spó-
łek kapitałowych, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki 
akcyjnej.
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W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na możliwość utworze-
nia spółki przez jedną albo więcej osób. Takie sformułowanie sugerować 
może, że nie jest możliwe zawiązanie PSA przez jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność 
prawną, czyli np. spółkę jawną czy komandytową. Powyższe należy od-
rzucić i jednoznacznie stwierdzić, że prosta spółka akcyjna utworzona 
może być przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność 
prawną18.

Od wskazanej zasady, tj. możliwości utworzenia PSA przez jedną albo 
więcej osób, istnieje bardzo istotny wyjątek, znany już polskiemu po-
rządkowi prawnemu, tj. zakaz tworzenia spółki wyłącznie przez jedno-
osobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, której wszystkie udziały należą do 
jednego wspólnika.

Jednoznacznie stanąć jednak należy na stanowisku, że o ile samo utwo-
rzenie takiej spółki nie jest możliwe, o tyle jej istnienie w przyszłości już 
jak najbardziej jest dopuszczalne, a to w wyniku odpowiednich zmian 
organizacyjnych, tj. przykładowo w przypadku przeniesienia wszystkich 
akcji na akcjonariusza będącego jednoosobową spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Oczywiście już na etapie tworzenia spółki możliwe 
jest jej zawiązanie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowie-
dzialnością. Nie może być ona w  takim wypadku jedynym wspólni-
kiem – akcjonariuszem19.

18 M. Rodzynkiewicz, Kodeks…, a rt. 151, nb 5.
19 A. Kidyba, K. Kopaczyńska-Pieczniak, P. Bryłowski [w:] Prawo spółek handlowych, 

red. A. Kidyba, Kraków 2004, s. 249–250; M. Dumkiewicz, Kodeks spółek handlowych. 
Komentarz, Warszawa 2020, art. 151 , nb 1.
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PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Jednoosobowa Wieloosobowa/Wielopodmiotowa
• może być utworzona przez jedną 

osobę fizyczną, jedną osobę praw-
ną lub jedną jednostkę organiza-
cyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej, której ustawa przyznaje 
zdolność prawną

• może być utworzona przez osoby 
fizyczne, osoby prawne lub jed-
nostki organizacyjne nieposiada-
jące osobowości prawnej, którym 
ustawa przyznaje zdolność prawną

• nie może być utworzona przez jed-
noosobową spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością

• po utworzeniu możliwe jest prze-
niesienie wszystkich akcji na jed-
noosobową spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością i  funkcjono-
wanie w  obrocie PSA, w  której 
jedynym akcjonariuszem będzie 
jednoosobowa spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością

Ustawodawca wskazuje na możliwość utworzenia prostej spółki akcyjnej 
(podobnie jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) 
w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi ina-
czej20. Zasadnicze wyjątki w tym zakresie znaleźć możemy w przepisach 
nakazujących prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki 
akcyjnej, jak np. działalności ubezpieczeniowej.

Pomimo nazwy nowego rodzaju spółki, zawierającej w sobie określenie 
„spółka akcyjna”, nie ma podstaw do stosowania względem PSA wprost 
rozwiązań dotyczących spółki akcyjnej, np. nakazujących właśnie prowa-
dzenie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej w sytuacjach 
wymagających prowadzenia w formie spółki akcyjnej. Są to bowiem od-
rębne podmioty, odrębne rodzaje spółek.

20 A. Kidyba, K. Kopaczyńska-Pieczniak, §2. Cel i charakter prawny spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością [w:] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, red. A Kidyba, 
Lex 2013.
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2. Powstanie prostej spółki akcyjnej – etapy

Poniższy schemat wyjaśnia w sposób przystępny zawarcie umowy i po-
wstanie PSA.

ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI
Szczegółowe omówienie wymogów formalnych, jakie powinna 

spełniać umowa PSA, znajduje się pod schematem.

USTANOWIENIE ORGANÓW
Chodzi o ustanowienie organów spółki wymaganych przez ustawę 

lub umowę spółki – zarządu i fakultatywnej rady nadzorczej 
albo rady dyrektorów, w zależności od wybranego modelu 

organizacyjnego PSA.

WNIESIENIE WKŁADÓW
Wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie kapitału 

akcyjnego co najmniej w kwocie 1 zł.

WPIS DO KRS
Wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Umowa prostej spółki akcyjnej

3.1. Wymogi formalne umowy PSA

Umowa prostej spółki akcyjnej powinna zawierać:
• firmę i siedzibę spółki;
• przedmiot działalności spółki;
• liczbę, serie i numery akcji, związane z nimi uprzywilejowanie, ak-

cjonariuszy obejmujących poszczególne akcje oraz cenę emisyjną 
akcji;

• jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – przedmiot tych 
wkładów, serie i numery akcji obejmowanych za wkłady niepienięż-
ne oraz akcjonariuszy, którzy obejmują te akcje;
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• jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest świadczenie pracy 
lub usługi – także rodzaj i czas świadczenia pracy lub usługi;

• organy spółki;
• liczbę członków zarządu i rady nadzorczej, jeżeli została ustanowio-

na, albo co najmniej minimalną i maksymalną liczbę członków tych 
organów;

• czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Ponadto umowa spółki może m.in. określać terminy wniesienia wkła-
dów albo zawierać upoważnienie do ich określenia w uchwale akcjona-
riuszy. W przeciwnym razie terminy wniesienia wkładów określa zarząd.

Umowa spółki jest najważniejszym dokumentem określającym podsta-
wy jej funkcjonowania. Przed samym podpisaniem umowy PSA war-
to rozważyć rozwiązania i możliwości prawne poprzedzające zawarcie 
umowy spółki, szczegółowo opisane w punkcie 5 wstępu do niniejszego 
Poradnika.

Poniżej przedstawione zostaną tzw. essentialia negotii, tj. elementy przed-
miotowo istotne umowy prostej spółki akcyjnej, z krótkim wyjaśnieniem.

3.1.1. Firma i siedziba spółki

Prosta spółka akcyjna w momencie wpisu do rejestru nabywa osobo-
wość prawną. Zgodnie zaś z przepisami art. 435 k.c. firmą osoby prawnej 
jest jej nazwa. Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, 
które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przed-
miot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obra-
ne. Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby 
fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub 
działalnością przedsiębiorcy21. Umieszczenie w  firmie nazwiska albo 
pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie 
jej śmierci – zgody jej małżonka i dzieci.

21 P. Pinior [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna, t.  I,  Komentarz do art.   1–125, 
red. M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2018, art. 435, nb 3.
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Książka jest praktycznym poradnikiem dotyczącym prowadzenia nowego typu 
spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej, przeznaczonym dla start-upowców. 
Będzie przydatna zarówno dla początkujących przedsiębiorców rozważających 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak i dla tych podmiotów  funkcjonujących 
na rynku, które zastanawiają się nad przekształceniem prowadzonych przez sie-
bie start-upów w proste spółki akcyjne. Celem autorów jest wyjście naprzeciw 
oczekiwaniom przedsiębiorców i przekazanie specjalistycznej wiedzy prawnej 
w przystępny sposób, omawiając najważniejsze elementy determinujące istnienie 
i funkcjonowanie prostej spółki akcyjnej na  praktycznych przykładach, z goto-
wymi do wykorzystania schematami i projektami dokumentów.

Z recenzji wydawniczej:
Prosta spółka akcyjna stanowi novum w polskim systemie prawa gospodarczego, 
chociaż treść regulacji, a nawet sama potrzeba jej przyjmowania budzi poważne 
kontrowersje. Warto jednak, by przedstawiciele rozwijających się środowisk start -
-upowych mieli możliwość samodzielnej oceny przydatności tej formy organizacyjno-
-prawnej dla prowadzonych przez nich innowacyjnych biznesów. Z pewnością 
oddawany do rąk Czytelników poradnik będzie pomocny.
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