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• maksymalne ograniczenie wysokości środków 
przeznaczonych na otworzenie biznesu; 
• uelastycznienie;
• uproszenie formalności związanych z założenie
i prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółki 
kapitałowej. 

Jednym z celów wprowadzenia P.S.A. do polskiego porządku 
prawnego jest również stworzenie konkurencyjnego rozwiązania 
na tle Unii Europejskiej – takiego które umożliwia zakładanie 
spółek również przez podmioty zagraniczne w Polsce. 

Niniejsze opracowanie przygotowane przez SMW Legal 
odpowiada na pytania: czym jest P.S.A., jak ją założyć, a także 
jakie są zalety oraz wady prowadzenia działalności 
gospodarczej w tej formie. Opracowanie skierowane jest do 
osób, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej
i poszukują odpowiedniej formy prawnej dla prowadzenia 
swojego przedsiębiorstwa.

1. Cel Opracowania

Wielu przedsiębiorców planujących rozpoczęcie działalności 
gospodarczej zastanawia się nad wyborem odpowiedniej formy 
prowadzenia swojego biznesu – takiej która będzie spełniać jego 
oczekiwania i uwzględni jego możliwości. Z reguły najbardziej 
istotnym kryterium będzie stopień sformalizowania działań 
niezbędnych do podjęcia w początkowej fazie istnienia 
przedsiębiorstwa, a także dalszych etapach jego 
funkcjonowania. 

W Polsce coraz większą popularnością, w szczególności wśród 
przedsiębiorców posiadających innowacyjny pomysł na biznes, 
cieszą się tzw. „start-upy”. Coraz więcej osób, chce podejmować 
działania biznesowe w sektorze nowych technologii, przy 
jednoczesnym minimalizowaniu środków finansowych 
potrzebnych na ich realizację. 

Odpowiedzią na te potrzeby jest wprowadzenie do przepisów 
ustawy Kodeks spółek handlowych nowej formy dla 
prowadzenia działalności gospodarczej – prostej spółki akcyjnej 
(„P.S.A.”). Podstawowymi założeniami dla P.S.A. są: 



2. Czym jest P.S.A.?

P.S.A. zalicza się do spółek kapitałowych (spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością i spółka akcyjna), a więc jest osobą prawną.
Może zostać zawiązana w każdym celu prawnie dopuszczalnym 
przez jedną albo kilka osób (akcjonariuszy), którzy nie 
odpowiadają za zobowiązania spółki i którzy są zobowiązani do 
wniesienia na pokrycie obejmowanych akcji wkładów 
pieniężnych lub wkładów niepieniężnych.

3. Od kiedy będzie można założyć P.S.A.?

Przepisy dotyczące P.S.A. zaczynają obowiązywać już z dniem 
1 lipca 2021 roku.  

4. Cel prowadzenia działalności w ramach P.S.A?

Spółka ma być środkiem inwestowania w działalność 
innowacyjną i nowe technologie, zapewniającym elastyczność 
niezbędną dla wykorzystania środków komunikacji 
elektronicznej i innych narzędzi teleinformatycznych na każdym 
etapie jej funkcjonowania. Przewiduje się, że głównym jej celem 
będzie ułatwienie rozwoju startupów, ale analiza przepisów 
wskazuje, że nie jest to jedyna działalność, która może 
skorzystać na rozwiązaniach oferowanych przez P.S.A.

5. Jak zawrzeć umowę P.S.A.?

Podstawowym dokumentem regulującym zasady działania 
P.S.A. będzie umowa spółki określająca m.in. firmę i siedzibę 
spółki, przedmiot działalności, organy spółki, liczbę, serie
i numery akcji, związane z nimi uprzywilejowanie oraz czas 
trwania spółki, jeśli został oznaczony.

Umowę będzie można zawrzeć na dwa sposoby: 

• na portalu S24, prowadzonym przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości, wypełniając wzorzec umowy. W systemie S24 
umowę będą podpisywali podpisem kwalifikowanym lub 
Profilem Zaufanym wszyscy założyciele;
• tradycyjnie - u notariusza, który sporządzi umowę 
zgodnie z zasadami obowiązującymi dla P.S.A., dodatkowo 
uwzględniając sugestie lub potrzeby.

6. Jak zarejestrować P.S.A.?

Kolejnym krokiem po zawarciu umowy, będzie rejestracja P.S.A. 
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sposób rejestracji zależy od 
tego jak zostanie zawarta umowa spółki.
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1) Rejestracja przez system S24 – rejestrację 
przeprowadza się on-line. Wypełniony wniosek rejestracyjny 
będzie musiał zostać podpisany elektronicznie przez wszystkich 
członków zarządu lub rady dyrektorów P.S.A., jeśli zostanie 
powołana.

Ważne!
Rejestracja w trybie S24 będzie kosztować 250 zł (opłata za 
złożenie wniosku). Płatność zostanie pobrana elektronicznie, 
przez system ePłatności, w trakcie rejestracji spółki. Opłacony 
wniosek trafi do wybranego sądu rejestrowego, właściwego dla 
siedziby spółki.

2) Jeżeli umowa zostanie zawarta w formie aktu 
notarialnego, to dokumenty wymagane do rejestracji składa się 
w wydziale gospodarczym zajmującym się rejestracją w KRS,
w sądzie rejonowym właściwym ze względu na adres siedziby 
spółki. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (m.in. umową 
spółki), będą musieli podpisać wszyscy członkowie zarządu lub 
rady dyrektorów, jeśli zostanie powołana. 

Ważne!
Rejestracja w KRS (opłata za złożenie wniosku) będzie 
kosztować 500 zł. Opłatę uiszcza się na rachunek sądu. 
Niezależnie od formy zawarcia umowy będzie trzeba zapłacić

100 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym.

7. Czym różni się P.S.A. od dotychczasowych 
spółek kapitałowych?

P.S.A. łączy w sobie cechy istniejących już pozostałych spółek 
kapitałowych, czyli spółki z o.o. i spółki akcyjnej. 

Od pozostałych spółek kapitałowych P.S.A. różnić będzie się 
jednak wysokością minimalnego kapitału akcyjnego
w wysokości 1 zł, co może być szczególnie istotne dla osób, 
które poza środkami pozyskiwanymi od inwestorów, nie 
posiadają znacznych środków finansowych. Dla przypomnienia -
w przypadku spółki z o.o. minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 
000,00 zł, a dla spółki akcyjnej aż 100 000,00 zł. Co więcej, jeżeli 
akcjonariusze podejmą decyzję o podwyższeniu wysokości 
kapitału akcyjnego, to nie będę musieli oni zmieniać w tym celu 
umowy spółki – co pozwala na oszczędność pieniędzy i czasu 
akcjonariuszy.

Natomiast kompletną nowością, w kontekście pozostałych 
spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością
i akcyjnej), jest możliwość świadczenia pracy w ramach 
wniesionego wkładu. Przy radykalnie niskich wymogach dla 
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kapitału akcyjnego, będzie to bardzo dobry wybór, dla osób 
dopiero zaczynających szeroko rozumianą działalność 
gospodarczą.

Nowe przepisy Ksh dają również możliwość wyboru między 
powołaniem w P.S.A., w miejsce zarządu i rady nadzorczej, tzw. 
rady dyrektorów – nowości na gruncie Ksh - w skład którego to 
organu wchodzić będą dyrektorzy wykonawczy, odpowiedzialni 
za reprezentację spółki w relacjach zewnętrznych oraz 
niewykonawczy, których zadaniem będzie nadzór nad 
prowadzeniem spraw spółki.

Akcjonariusze będą podejmować uchwały m.in. na walnym 
zgromadzeniu, na którym głosowanie, o ile przewiduje to umowa 
P.S.A. lub wszyscy akcjonariusze wyrażą zgodę na taki tryb, 
będą mogły odbywać się przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej.

Ponadto, spore udogodnienie przewidziane zostało w zakresie 
zbywania akcji, które będzie mogło następować w formie 
dokumentowej (w tym formie elektronicznej, np. za pomocą 
wiadomości e-mail) pod rygorem nieważności. Jedyny wymóg 
prawny formy dokumentowej przewidziany w Kodeksie 
cywilnym, to złożenie oświadczenia woli w sposób 
umożliwiający ustalenie osoby, która składa oświadczenie. 

Ważne!
Przepisy Ksh w zakresie P.S.A. zakładają, podobnie jak
w przypadku spółki z o.o., odpowiedzialność solidarną zarządu 
za zobowiązania P.S.A. w przypadku bezskuteczności egzekucji 
przeciwko samej spółce.

8. Co z rozliczeniem podatków?

P.S.A., ze względu na to, że jest nowym rodzajem spółki 
kapitałowej, będzie podlegała, tak jak m.in. spółka z o.o. i spółka 
akcyjna, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
prawnych – czyli podatkiem CIT. 

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 
funkcjonują dwie stawki podatku – standardowa stawka 19% 
oraz obniżona stawka w wysokości 9%. 

Stawka podatku CIT w wysokości 9% dotyczy małych 
podatników czyli podmiotów, których roczny przychód za 
poprzedni rok obrotowy nie przekracza 2 milionów euro.
 
Trzeba jednak pamiętać, że kwota 2 milionów euro, która 
stanowi limit przychodów pozwalających na skorzystanie
z preferencyjnej stawki podatku CIT, jest kwotą brutto 
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tzn. obejmuje również wartość podatku od towarów i usług 
(podatku VAT) wykazanego na fakturach sprzedaży spółki. 

Jeżeli P.S.A. prowadzi działalność o niewielkich rozmiarach to 
możliwe jest skorzystanie przez nią z preferencyjnej stawki 
podatku CIT dla małych podatników wynoszącej 9%. Warto przy 
tym podkreślić, że preferencyjna stawka CIT odnosi się jedynie 
do przychodów z działalności operacyjnej spółki – w przypadku 
osiągania przez P.S.A. dochodów z zysków kapitałowych, 
będzie mieć do nich zastosowanie zwykła stawka podatku CIT 
wynosząca 19%.

Poza opisanymi wyżej preferencjami podatkowymi, P.S.A. 
będzie mogła skorzystać również z szeregu ulg podatkowych 
związanych z prowadzoną przez nią działalnością i jej 
charakterem – jeżeli spółka będzie wytwarzać kwalifikowaną 
własność intelektualną to możliwe będzie skorzystanie z ulgi 
IP-BOX i zredukowanie opodatkowania spółki nawet do 5%.

Zasadą jest że, dywidendy wypłacone akcjonariuszom będą 
opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym 
wynoszącym 19% osiągniętego dochodu. Warto jednak 
pamiętać, że powyższa zasada odnosi się jedynie od osób 
fizycznych, a nie prawnych, które także mogą zostać 
akcjonariuszem P.S.A.

Akcjonariuszami P.S.A. mogą być, obok osób fizycznych, 
również osoby prawne. Przepisy ustawy o podatku od dochodów 
osób prawnych pozwalają na zwolnienie od opodatkowania 
dywidend wypłacanych przez spółkę innym osobom prawnym. 
Warunkiem zastosowania zwolnienia jest posiadanie przez 
akcjonariusza uprawnionego do dywidendy, co najmniej 10% 
akcji w kapitale zakładowym P.S.A. oraz zadeklarowanie, że 
będzie posiadał akcje przez co najmniej 2 lata.

9. Akcjonariat pracowniczy, a P.S.A.

Atrakcyjną możliwością dla przedsiębiorców rozpoczynających 
swój biznes w ramach P.S.A. jest wprowadzenie tzw. „programu 
opcyjnego” dla pracowników, zwanego również akcjonariatem 
pracowniczym. 

W początkowej fazie funkcjonowania spółki, pozyskanie 
wykwalifikowanych i posiadających specjalistyczną wiedzę 
pracowników jest szczególnie pożądane, lecz ze względu na 
ograniczenie dostępności środków finansowych może okazać 
się znacznie utrudnione. Rozwiązaniem tego problemu jest 
skorzystanie przez spółkę ze wspomnianego wyżej rozwiązania, 
w ramach którego kluczowym pracownikom przyznawane są 
akcje. 
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10. Jakie korzyści niesie za sobą założenie P.S.A.?

• odformalizowanie zakładania P.S.A. i prowadzenia spraw 
spółki;
• uproszona rejestracja i prowadzenie P.S.A.;
• wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej
w założeniu i funkcjonowaniu spółki;
• brak ograniczeń co do branży, w której działać ma 
przedsiębiorca (każdy prawnie dopuszczalny cel);
• brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania 
spółki;
• minimalny kapitał akcyjny w wysokości 1 złotego.

11. Wady P.S.A.

Przepisy Ksh dotyczące P.S.A. zostały zaprojektowane
z przeznaczeniem dla mniejszych działalności, w szczególności 
startupów. Dlatego też ta forma prawna wydaje się, że nie 
zawsze sprawdzi się w przypadku biznesów o znacznych 
rozmiarach oraz takich, względem których obowiązują 
specyficzne regulacje branżowe. Oczywiście, w sytuacji 
rozpoczęcia prowadzenia biznesu w formie P.S.A., który z 
biegiem czasu osiągnie większe rozmiary, przedsiębiorcy
w każdym czasie będą mieli możliwość przekształcenia swojej 
działalności.

Do tej pory instytucja akcjonariatu pracowniczego, ze względu 
na brak stosownej regulacji, nie była szczególnie 
spopularyzowana. Sytuacja może jednak ulec zmianie ze 
względu na wprowadzenie do polskiego porządku prawnego 
P.S.A., dedykowanej startupom, dla których pozyskiwanie 
pracowników wykwalifikowanych w konkretnej dziedzinie ma 
niekiedy bardzo ważne znaczenie.

Co więcej, w ramach P.S.A. możliwe jest skorzystanie z całego 
wachlarza dla tworzenia uprzywilejowań. Przykładowo, 
uprawnione akcje założycielskie mogą posiadać cały czas taki 
sam procent głosów podczas walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy, niezależnie od ilości akcji wypuszczanych
w ramach nowych emisji.
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Ze względu na nowatorski charakter przepisów 
wprowadzających możliwość utworzenia P.S.A., w tym przede 
wszystkim brak ograniczeń dotyczących minimalnego kapitału 
zakładowego (1 zł dla kapitału akcyjnego w P.S.A.) oraz 
możliwość podejmowania decyzji w ramach spółki za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, ewentualni inwestorzy na 
początkowym etapie obowiązywania nowych przepisów, mogą 
podchodzić z ostrożnością do „mniej bezpiecznych” (z uwagi na 
nowość) rozwiązań i rezygnować z wnoszenia swoich środków 
na rozwój biznesu prowadzonego w formie P.S.A. Naszym 
zdaniem – niesłusznie!

12. Pomoc prawna w zakresie założenia
i prowadzenia P.S.A.

Ważne!
Pomimo uproszczonego i odformalizowanego sposobu 
zakładania P.S.A. i prowadzenia w jej ramach działalności, 
osoby decydujące się na rozpoczęcie biznesu w tej formie są 
zobligowane do dochowania wymogów prawnych 
przewidzianych przepisami Ksh. Zgodność z prawem podjętych 
działań już na początkowym etapie istnienia spółki może mieć 
bezpośredni wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa 
w momencie, gdy zacznie przynosić oczekiwane rezultaty. 

Dlatego też, ważne jest, aby rozważyć zaangażowanie 
odpowiedniego zaplecza merytorycznego w postaci kancelarii 
prawnej specjalizującej się w prawie spółek, która będzie 
czuwać nad prawidłowością i kompletnością podejmowanych w 
ramach prowadzenia biznesu czynności prawnych. 

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat P.S.A. – 
zachęcamy do kontaktu. Mamy wieloletnie doświadczenie
w zakładaniu i prowadzeniu spraw spółek handlowych. Chętnie 
odpowiemy na wszelkie pytania.
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W razie pytań, bądź chęci współpracy,
zapraszamy do kontaktu bezpośredniego

Kamil
Stolarski

partner zarządzający
radca prawny
kamil.stolarski@smw.legal
695 947 194

smw.legal
t. 730 136 174
kontakt@smw.legalPoznań | oddział

Kraków | siedziba

Aleksandra
Kulig

dyrektor operacyjny
aleksandra.kulig@smw.legal
500 439 590

Konrad
Majewski

partner zarządzający
radca prawny
konrad.majewski@smw.legal
730 136 174

Kaja
Korporowicz

aplikant radcowski
kaja.korporowicz@smw.legal
722 206 654


