PRAWO
ADW. BOGUMIŁ SIECZKOWSKI

Prosta spółka akcyjna
– nowy typ spółki prawa handlowego
Polskie prawo spółek handlowych idzie
w parze z innowacyjnością. Nowe
rozwiązania technologiczne potrzebują
nowej szaty prawnej. Czy będzie nią
prosta spółka akcyjna?

O

d 1 lipca 2021 r. katalog spółek prawa handlowego
powiększy się o nowy typ spółki kapitałowej. Będzie
to prosta spółka akcyjna (dalej jako: PSA), której głównym założeniem jest ułatwienie rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie spółki handlowej, uelastycznienie relacji
między wspólnikami przy jednoczesnym uwzględnieniu bezpieczeństwa obrotu, w szczególności interesów wierzycieli
spółki. Prosta spółka akcyjna ma w zamyśle ustawodawcy
ułatwić budowanie swoistego aliansu pomiędzy specjalistami z danej branży (startupy, innowatorzy, usługodawcy) oraz
inwestorami finansowymi, w tym zagranicznymi. Pierwsi
obejmują akcje w zamian za pracę lub usługi świadczone na
rzecz spółki, drudzy zaś wnoszą do spółki kapitał pieniężny
oraz aporty majątkowe.
Spółka handlowa jako przedsiębiorca
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, działalnością gospodarczą jest zorganizowana
działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu oraz
w sposób ciągły. Z kolei status przedsiębiorcy przynależy do
osób fizycznych (wpis przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), osób prawnych
(np. spółki kapitałowe: sp. z o.o. i S.A.) oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna
ustawa przyznaje zdolność prawną (spółki osobowe). Oczywistym jest, że przedsiębiorcą jest tylko ten podmiot, który
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wykonuje w sposób zorganizowany działalność gospodarczą.
Spółki handlowe z natury swej przeznaczone są do stałego
prowadzenia działalności komercyjnej, ukierunkowanej na
osiągnięcie zysku. Od 1 lipca 2021 r. osoby zainteresowane
podjęciem działalności gospodarczej w formie spółki handlowej będą miały dodatkowo do dyspozycji prostą spółkę
akcyjną, której regulacja znajduje się w nowo dodanym dziale Ia tytułu III Kodeksu spółek handlowych1 (dalej jako: KSH,
zob. art. 3001 – art. 300134). Należy pamiętać, że konstrukcja
uproszczonej spółki akcyjnej nie występuje wyłącznie w prawie polskim. Przykładowo, w prawie francuskim na szeroką
skalę występuje spółka SAS – société par action simplifiée,
która charakteryzuje się swobodą w obszarze kształtowania
struktury spółki, z jednoczesnym zakazem dopuszczenia akcji
takiej spółki do obrotu na rynku regulowanym2. Polska regulacja PSA również zawiera istotne ograniczenie w odniesieniu do obrotu akcjami prostej spółki akcyjnej. Zgodnie z art.
30036 KSH akcje PSA są zbywalne, aczkolwiek nie mogą być
dopuszczane ani wprowadzane do obrotu zorganizowanego3
(np. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie) w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.
Kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej,
akcje bez wartości nominalnej
Wspólną cechą spółek kapitałowych jest to, że posiadają
kapitał zakładowy, który ma charakter kapitału założycielskiego. Obecnie minimalna kwota kapitału zakładowego dla
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością to pięć tysięcy
złotych, a dla spółek akcyjnych sto tysięcy złotych4. Każdy
ze wspólników dysponuje ogółem praw z udziałów w spółce
1 Dział Ia został dodany do Kodeksu spółek handlowych ustawą z dnia 19.07.2019 r.
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1655, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 288, ze zm. z Dz.U. z 2021 r.
poz. 187), która wchodzi w życie 1.07.2021 r.
2 Francuski Code de commerce, artykuł L. 227-1 i następne.
3 Obrót zorganizowany to obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku
regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu. Zob. art. 3 pkt 9 Ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.
4 Aktualne wymogi kapitałowe zostały obniżone 8 stycznia 2009 roku z kwoty 50.000
zł do kwoty 5.000 zł dla spółek z o.o. i z kwoty 500.000 zł do kwoty 100.000 zł
dla spółek akcyjnych.
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lub z akcji, który określa się jako stosunek liczby przysługujących udziałów (akcji) do ogółu udziałów (akcji) istniejących
w spółce. Tak ukształtowane prawa udziałowe (korporacyjne) wspólnika są powiązane z kapitałem zakładowym w tradycyjnym ujęciu. Tymczasem w PSA kapitał niejako odrywa
się od akcji, wobec czego ustawodawca określił go mianem
kapitału akcyjnego, a nie zakładowego. Rozwiązanie to uzasadnione jest strukturą majątkową PSA jako nowego typu
spółki, która opiera się na akcjach bez wartości nominalnej.
Akcje te rejestruje się w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy, jednakże nie posiadają one wartości nominalnej oraz nie
stanowią części kapitału akcyjnego. Tak więc akcje prostej
spółki akcyjnej można określić jako akcje „beznominałowe”,
sam zaś kapitał akcyjny stanowi nowy rodzaj kapitału podstawowego spółki, niebędący wszakże kapitałem zakładowym
w tradycyjnym ujęciu, jak ma to miejsce w spółkach z o.o.
i spółkach akcyjnych. Kapitał akcyjny PSA powinien wynosić
co najmniej 1 PLN, jest więc to kwota techniczna i nie stanowi żadnej bariery finansowej dla podjęcia decyzji o założeniu
prostej spółki akcyjnej. Co więcej, wkładem na pokrycie akcji PSA może być wszelki wkład mający wartość majątkową,
w tym także praca akcjonariusza lub świadczenie przez niego usług na rzecz spółki (tzw. kapitał ludzki). Jednakże pokrycie akcji PSA wkładem w postaci
pracy lub usług na rzecz spółki nie będzie miało wpływu na wysokość kapitału akcyjnego, który trzeba opłacić
gotówką albo klasycznym majątkowym
aportem (np. nieruchomość, maszyny, pojazdy). W konsekwencji, jeszcze
przed przystąpieniem do utworzenia
PSA założyciele winni zdecydować, czy
ich wkłady do spółki będą wnoszone
na kapitał akcyjny (gotówka, aport) czy
też jedynie na pokrycie obejmowanych
akcji (praca, usługi). Przed zarejestrowaniem PSA w sądzie
rejestrowym należy wnieść na kapitał akcyjny co najmniej
1 PLN, która to kwota stanowi techniczny wymóg powstania
kapitału akcyjnego PSA, którego wysokość nie jest określona wprost w umowie spółki. Pozostałe zaś wkłady wspólników (pieniężne, majątkowe, praca, usługi, wkłady na pokrycie
akcji) należy wnieść najpóźniej w terminie trzech lat od daty
rejestracji PSA w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z powyższej konstrukcji majątkowej PSA
wynika szeroka autonomia przyznana założycielom oraz
akcjonariuszem, którzy w zamian za poszczególne wkłady
obejmują akcje, jednakże nie wszystkie wkłady będą zasilać
kapitał akcyjny. Celem takiej regulacji jest zachęta do tworzenia aliansów inwestorów finansowych (wnoszą do spółki
wkłady pieniężne i aporty z przeznaczeniem na kapitał akcyjny) z osobami dysponującymi wiedzą oraz umiejętnościami
w danej branży (startupy, specjaliści, pomysłodawcy, doradcy),
którzy nie dysponują kapitałem majątkowym na start, ale chcą
się związać z przedsięwzięciem, wobec czego zobowiązują
się wnieść do spółki swoją pracę oraz specjalistyczne usługi,
w zamian za co obejmują akcje w PSA. Naturalną konsekwencją odrębności struktury majątkowej PSA jest doprecyzowanie nomenklatury Kodeksu spółek handlowych

w odniesieniu do udziału w kapitale zakładowym. Skoro bowiem w PSA mamy do czynienia z kapitałem akcyjnym oraz akcjami beznominałowymi, to udział akcjonariusza w przypadku PSA należy rozumieć jako stosunek
liczby akcji przysługujących danemu akcjonariuszowi do
liczby wszystkich akcji wyemitowanych w tej prostej spółce
akcyjnej.
Osobowość prawna prostej spółki akcyjnej oraz
rejestracja w KRS
Prosta spółka akcyjna jest spółką kapitałową, wobec czego ma osobowość prawną. Powstanie spółki oraz uzyskanie
przez nią osobowości prawnej to proces, na który składają
się poszczególne etapy. Kodeks spółek handlowych wymaga od założycieli:
1. zawarcia umowy spółki (wówczas powstaje spółka w organizacji),
2. ustanowienia organów spółki (powołanie członków zarządu lub rady dyrektorów, fakultatywnie członków rady
nadzorczej),
3. wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie kapitału akcyjnego,
4. uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

ZGODNIE ZE ZNOWELIZOWANYM ART. 12 KODEKSU
SPÓŁEK HANDLOWYCH PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
W ORGANIZACJI Z CHWILĄ WPISU DO REJESTRU
PRZEDSIĘBIORCÓW KRS STAJE SIĘ PROSTĄ SPÓŁKĄ
AKCYJNĄ I UZYSKUJE OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ
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Zgodnie ze znowelizowanym art. 12 Kodeksu spółek handlowych prosta spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS staje się prostą spółką
akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. Z tą też chwilą staje
się ona podmiotem praw i obowiązków swojej poprzedniczki - spółki w organizacji. Należy pamiętać, że PSA może być
utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, jednakże spółka ta nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. Aktem założycielskim PSA jest umowa
spółki (w odróżnieniu od klasycznej spółki akcyjnej, gdzie aktem założycielskim jest statut), którą założyciele zawierają
przed notariuszem lub przez Internet5. Umowa prostej spółki
akcyjnej powinna bezwzględnie określać:
1. firmę i siedzibę spółki (nazwa fantazyjna z obowiązkowym
wskazaniem formy prawnej: „P.S.A.”),
2. przedmiot działalności spółki (według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD),
5 Za pośrednictwem portalu S24, którego administratorem jest Ministerstwo
Sprawiedliwości. Dokumenty założycielskie PSA należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Należy pamiętać, że w przypadku PSA, której
umowę zawarto przy wykorzystaniu internetowego wzorca umowy, na pokrycie
akcji pierwszej emisji wnosi się wyłącznie wkłady pieniężne.
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3. liczbę, serie i numery akcji, ewentualne uprzywilejowanie
oraz akcjonariuszy obejmujących poszczególne akcje wraz
z ceną emisyjną akcji,
4. jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - przedmiot tych wkładów, serie i numery akcji obejmowanych
w zamian za aporty,
5. jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego akcjonariusza
jest świadczenie pracy lub usług, to należy doprecyzować
rodzaj oraz czas świadczenia pracy lub usług,
6. organy spółki,
7. liczbę członków zarządu i rady nadzorczej (jeżeli została
ustanowiona) albo co najmniej minimalną i maksymalną
liczbę członków tych organów,
8. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.
Jak zasygnalizowano już na wstępie, odrębnością PSA jest
to, że jej akcje nie mają wartości nominalnej (w odróżnieniu
od klasycznej spółki akcyjnej), niemniej jednak, w celu weryfikacji wkładów polegających m.in. na świadczeniu pracy
lub usług, KSH wymaga od założycieli
wskazania już w treści umowy ceny emisyjnej akcji, która powinna znaleźć ekonomiczne pokrycie w wartości pracy lub
usług wnoszonych do spółki. Z tego też
względu należy skonkretyzować rodzaj
i czas świadczenia pracy bądź wykonywanych usług na rzecz spółki. Zgodnie
z zasadą równego traktowania wspólników, wyrażoną w art. 20 Kodeksu spółek
handlowych, akcjonariusze spółki kapitałowej powinni być traktowani jednakowo
w takich samych okolicznościach. Wobec czego, na gruncie
PSA akcjonariusze wnoszący wkłady pieniężne lub aporty
majątkowe mają takie same prawa i obowiązki jak akcjonariusze, którzy swoje akcje pokryli wyłącznie pracą lub osobistym świadczeniem usług na rzecz spółki. Status prawny obydwu grup akcjonariuszy jest taki sam, niezależnie
od tego czy pokryli kapitał akcyjny, czy też jedynie wnieśli do spółki swoją pracę lub usługi. W tym właśnie tkwi
specyfika prostej spółki akcyjnej, która w ramach wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego ma łączyć kapitał
ludzki (specjalistyczna wiedza, pomysłowość, umiejętności, doświadczenie w danej branży) oraz typowy kapitał
majątkowy.

ście ci akcjonariusze, którzy objęli akcje PSA w zamian za
pracę lub usługi, są zobowiązani osobiście świadczyć pracę
lub usługi na rzecz spółki. W umowie spółki powinno być
więc jasno określone, jaki rodzaj usług oraz jaka konkretna
praca stanowią przedmiot wkładu wspólnika, jak również
ich wymiar czasowy, tak aby zarząd PSA mógł wymagać
od akcjonariusza osobistego wywiązania się z obowiązku
względem spółki. Jednakże z punktu widzenia potencjalnych kontrahentów PSA, niski kapitał akcyjny spółki w powiązaniu ze znaczną liczbą akacji obejmowanych wyłącznie
w zamian za pracę lub usługi akcjonariuszy mogą stanowić realne ryzyko gospodarcze, które będzie zniechęcać do
zawierania transakcji handlowych z prostą spółką akcyjną.
Z tego też względu KSH nakazuje, aby w pismach oraz zamówieniach handlowych prostej spółki akcyjnej, jak również
na jej stronie internetowej, widniała informacja o wysokości kapitału akcyjnego, którego wprawdzie nie określa się
wprost w umowie spółki, ale należy ujawnić go w obrocie

CZŁONKOWIE ZARZĄDU PROSTEJ
SPÓŁKI AKCYJNEJ PONOSZĄ OSOBISTĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WZGLĘDEM WIERZYCIELI
SPÓŁKI, JEŻELI TYLKO EGZEKUCJA PRZECIWKO
PSA OKAŻE SIĘ BEZSKUTECZNA

Brak odpowiedzialności wspólników
za zobowiązania spółki
Wspólną cechą wszystkich spółek kapitałowych jest wyłączenie odpowiedzialności osobistej wspólników (akcjonariuszy) za zobowiązania spółki. Wspólnicy ryzykują tylko
wniesionym do spółki wkładem, natomiast ich majątek osobisty (prywatny) jest wolny od ryzyka związanego z niepowodzeniem działalności gospodarczej samej spółki, gdyż
wierzyciele nie mogą żądać od nich zapłaty z tytułu zobowiązań cywilnych, albowiem dłużnikiem pozostaje spółka.
Potwierdzeniem tej zasady na gruncie PSA jest regulacja
z art. 3001 § 3 i § 4 KSH, w świetle której akcjonariusze są
zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie
spółki i nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Oczywi-
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gospodarczym, wobec potencjalnych kontrahentów oraz
klientów spółki. Przepisy KSH wskazują, że w przypadku
dokumentów handlowych spółki zredagowanych w formie
papierowej zamiast wysokości kapitału akcyjnego z dnia
ich sporządzenia PSA może wskazać wysokość kapitału
akcyjnego według stanu na ostatni dzień poprzedniego
roku obrotowego. Jeżeli spółka nie była zobowiązana do
sporządzenia sprawozdania finansowego na ostatni dzień
poprzedniego roku obrotowego, to wówczas wskazuje wysokość kapitału akcyjnego na dzień wpisu spółki do rejestru.
Dodatkowo, tak jak na gruncie przepisów o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, członkowie zarządu prostej
spółki akcyjnej ponoszą osobistą odpowiedzialność względem wierzycieli spółki, jeżeli tylko egzekucja przeciwko PSA
okaże się bezskuteczna (co stwierdza komornik w postanowieniu o bezskuteczności prowadzonej egzekucji). W takiej
sytuacji członkowie zarządu PSA odpowiadają solidarnie ze
spółką za jej zobowiązania. Istnieje możliwość uwolnienia
się od odpowiedzialności członka zarządu w PSA, tak jak
w przypadku członków zarządu spółki z o.o. W takiej sytuacji ciężar udowodnienia braku odpowiedzialności członka zarządu prostej spółki akcyjnej za zobowiązania tejże
spółki spoczywa indywidualnie na każdym członku zarządu
z osobna, który może np. wykazywać, że we właściwym terminie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki6.
6

Pozostałe podstawy zwolnienia się od odpowiedzialności członka PSA
za zobowiązania spółki to: uzyskanie we właściwym czasie postanowienia
o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego PSA albo o zatwierdzeniu
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W przypadku prostych spółek akcyjnych ze skromnym
kapitałem akcyjnym oraz z większościowymi akcjonariuszami, których pokrycie akcji stanowi wyłącznie ich praca lub usługi, wierzyciele z pewnością będą domagać się
przy transakcjach zwiększonego ryzyka dodatkowych zabezpieczeń zapłaty, ustanowionych na majątku samych
akcjonariuszy (np. weksel własny, hipoteka na nieruchomości akcjonariusza, zastaw rejestrowy na ruchomościach).
Zmienność składu oraz rejestr akcjonariuszy
Jak zaznaczono na wstępie, tytułem uczestnictwa akcjonariusza w prostej spółce akcyjnej są posiadane przez niego akcje beznominałowe, które nie są skorelowane z wysokością kapitału akcyjnego, gdyż nie stanowią jego ułamka.
Często będzie dochodzić więc do sytuacji, w której kapitał
akcyjny PSA pochodzi wyłącznie z wkładów pieniężnych,
natomiast w ramach całkowitej puli akcji, część z nich będzie obejmowana w zmian za wkład akcjonariusza polegający na jego pracy lub
usługach na rzecz spółki. Jednakże związanie się ze spółką obowiązkiem pracy
lub świadczeniem usług nie oznacza, że
skład osobowy prostej spółki akcyjnej będzie zawsze taki sam. Zmienność składu
wspólników, jako typowa cecha wszystkich spółek kapitałowych, realizuje się na
gruncie PSA w możliwości obrotu akcjami.
Akcja, jako udziałowy papier wartościowy, pełni dodatkowo funkcję obiegową,
co oznacza, że wyemitowane przez PSA
akcje mogą być przenoszone z dotychczasowych akcjonariuszy na osoby trzecie. Akcje prostej spółki akcyjnej
nie mają archaicznej już formy papierowego dokumentu,
są bowiem zdematerializowane i stanowią cyfrowy zapis
w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. Samo zbywanie akcji PSA opiera się na jednolitej procedurze, na którą
składa się dokonanie czynności zobowiązująco – rozporządzającej między zainteresowanymi stronami (np. sprzedaż
akcji, darowizna) oraz konstytutywny wpis zmiany w rejestrze akcjonariuszy, tzn. w miejsce zbywcy akcji podmiot
prowadzący rejestr wpisze nabywcę akcji oraz powiadomi
o tym spółkę. W zakresie obrotu akcjami PSA zrezygnowano
z formalizmu, gdyż zbycie lub obciążenie akcji powinno być dokonane w formie dokumentowej pod rygorem nieważności, zatem ustawodawca nie wymaga,
tak jak ma to miejsce w przypadku spółek z o.o., zawierania umowy zbycia udziałów na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi. To niewątpliwie kolejne jeszcze uproszczenie w ramach prostej spółki
akcyjnej.

Obowiązek oszczędzania, test bilansowy oraz test
wypłacalności PSA
Zważywszy na specyfikę PSA oraz konstrukcję kapitału akcyjnego, przepisy KSH zawierają mechanizmy, które
mają na celu przeciwdziałaniu niewypłacalności spółki jako
dłużnika w obrocie cywilnoprawnym. Zgodnie z art. 30019
KSH akcjonariusze PSA mają obowiązek oszczędzania. Kodeks wymaga, aby akcjonariusze zasilali kapitał akcyjny,
przeznaczając na ten cel co najmniej 8% zysku za dany
rok obrotowy, jeżeli tylko kapitał ten nie osiągnął pułapu
5% sumy zobowiązań prostej spółki akcyjnej. Tak więc
kwota zobowiązań spółki, które wynikają z zatwierdzonego
sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, będzie
stanowić wyznacznik fluktuacji kapitału akcyjnego, którego kwota nie może spaść poniżej poziomu 5% sumy tychże
zobowiązań. Obowiązek odkładania 8% z wypracowanego
zysku aż do osiągnięcia wskazanego powyżej pułapu 5%
zobowiązań stanowi jednocześnie zakaz wypłacania całe-

ZWAŻYWSZY NA SPECYFIKĘ PSA ORAZ
KONSTRUKCJĘ KAPITAŁU AKCYJNEGO,
PRZEPISY KSH ZAWIERAJĄ MECHANIZMY,
KTÓRE MAJĄ NA CELU PRZECIWDZIAŁANIU
NIEWYPŁACALNOŚCI SPÓŁKI JAKO DŁUŻNIKA
W OBROCIE CYWILNOPRAWNYM

układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z winy członka
zarządu, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz
niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia
układu wierzyciel i tak nie poniósł szkody (zob. § 2 art. 300132 KSH).
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go zysku akcjonariuszom z tytułu dywidendy. W ten sposób przepisy KSH wyważają interesy majątkowe akcjonariuszy z bezpieczeństwem finansowym samej PSA oraz jej
wierzycieli. Jeżeli akcjonariusz otrzymał ze spółki wypłatę
dokonaną wbrew przepisom KSH (np. z naruszeniem nakazu oszczędzania), jest wówczas obowiązany do jej zwrotu.
Roszczenia o zwrot wypłaconych pieniędzy przedawniają
się z upływem trzech lat od dnia dokonania bezprawnej wypłaty, z wyjątkiem roszczeń wobec tego akcjonariusza, który
wiedział o bezprawności otrzymanej wypłaty. Co więcej, każdorazowa kwota przeznaczona do wypłaty akcjonariuszom
podlega testowi bilansowemu: wypłata nie może przekraczać sumy zysku za ostatni rok obrotowy, niepodzielonych
zysków z lat ubiegłych, utworzonych z zysku kapitałów rezerwowych oraz kwoty z kapitału akcyjnego, która została
przeznaczona do wypłaty jako dywidenda. Następnie, kwotę
przeznaczoną do wypłaty należy pomniejszyć o niepokryte
straty, akcje własne spółki oraz o te kwoty, które nie mogą
być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Podsumowując;
warunkiem legalności wypłat z tytułu uczestnictwa w PSA
(wypłata causa societatis) jest spełnienie wszystkich przesłanek testu bilansowego oraz stwierdzenie, że zamierzona
wypłata nie zagraża wypłacalności spółki, tzn. nie doprowadzi do uszczuplenia kapitału akcyjnego poniżej poziomu
5% sumy zobowiązań spółki. Dokonana wypłata na rzecz
akcjonariuszy nie może doprowadzić do utraty przez spółkę,
w normalnych okolicznościach, zdolności do wykonywania
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wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie sześciu
miesięcy od dnia dokonania wypłaty (test wypłacalności),
co stanowi dodatkowy zakaz wypłaty świadczeń zagrażających wypłacalności PSA. Wszystkie powyższe, ustawowe
obwarowania przepływu pieniądza ze spółki dla akcjonariuszy zostały uzupełnione o obowiązek przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego – tj. formalnej procedury wzywania wierzycieli spółki do zgłaszania swych wierzytelności
(w celu ich zaspokojenia lub zabezpieczenia), w sytuacji,
w której wypłata z kapitału akcyjnego, a
konkretniej mówiąc z jego części, będzie
stanowić 5% sumy zobowiązań spółki.
Rozwiązanie to wzmacnia pozycję wierzycieli, ponieważ po pierwsze zniechęca akcjonariuszy do uszczuplania buforu kapitału akcyjnego w wysokości 5%
sumy zobowiązań spółki. Po drugie, w
razie uruchomienia procedury wypłaty
prowadzącej do przekroczenia pułapu
5%, spółka jest ustawowo zobowiązana
do zaspokojenia wymagalnych roszczeń
zgłaszających się wierzycieli, a w odniesieniu do roszczeń
jeszcze niewymagalnych – do ustanowienia na ich rzecz dodatkowego zabezpieczenia. Całokształt uregulowań prawnych prostej spółki akcyjnej: obowiązek oszczędzania, test
bilansowy oraz test wypłacalności mając zapobiegać drenażowi kapitału akcyjnego spółki (obwarowanie wypłat) a jednocześnie chronić interesy wierzycieli spółki. Utrzymywanie
relacji między wysokością kapitału akcyjnego a 5% sumy zobowiązań spółki stanowi wyraz wymogu prowadzenia ostrożnej gospodarki finansowej spółki, uwzględniającej ryzyko
zmian koniunktury w danej branży oraz aktualnej struktury jej
zobowiązań. Tak ukształtowana PSA może stanowić lepszą
alternatywę dla wierzycieli, niż np. tradycyjna spółka z o.o.
z minimalnym kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł,
który w żaden sposób może nie przystawać do długoterminowego zaangażowania spółki w zobowiązania handlowe.

ją więc możliwość powołania wyłącznie jednego organu
w spółce, którym jest rada dyrektorów (board of directors),
łącząca w sobie kompetencje zarządcze oraz nadzorcze.
W prostych spółkach akcyjnych, w których liczba akcjonariuszy nie będzie wielka, model monistyczny z jedną radą
dyrektorów jawi się jako rozwiązanie zapewniające sprawny obieg informacji w ramach spółki, a jednocześnie mniej
kosztowne niż odrębne funkcjonowanie zarządu oraz rady
nadzorczej.

TAK JAK W PRZYPADKU SPÓŁEK Z O.O.
ORAZ SPÓŁEK AKCYJNYCH, RÓWNIEŻ
AKCJONARIUSZE PSA MAJĄ PRAWO ZASKARŻAĆ
DO SĄDU UCHWAŁY PODJĘTE NA WALNYM
ZGROMADZENIU

Zarządzanie spółką – model dualistyczny albo
monistyczny
Prosta spółka akcyjna wprowadza do polskiego porządku również nowe rozwiązania w obszarze zarządzania
spółką, aczkolwiek znane już na gruncie spółki europejskiej. Założyciele PSA mogą dokonać wyboru pomiędzy tradycyjnym modelem zarządzania – dualistycznym,
w ramach którego bieżące zarządzanie spółką powierza
się zarządowi, natomiast nadzór pozostaje w kompetencji fakultatywnej rady nadzorczej, a w razie braku jej powołania, nadzór sprawują sami wspólnicy bezpośrednio.
W ten sposób dochodzi, analogicznie jak w spółce z o.o.,
do rozdzielenia sfery zarządzania od nadzoru. Nowością
zaś jest wprowadzenie wraz z PSA modelu monistycznego zarządzania spółką kapitałową. Model monistyczny (zwany również unitarnym) występuje powszechnie
w systemie anglosaskim, gdzie w ramach grupy dyrektorów
spółki kapitałowej wyodrębnia się dyrektorów wykonawczych (executive officer) oraz pozostałych - niewykonawczych. Przepisy KSH o prostej spółce akcyjnej przewidu-
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Sprawy sporne między wspólnikami PSA
Tak jak w przypadku spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych,
również akcjonariusze PSA mają prawo zaskarżać do sądu
uchwały podjęte na walnym zgromadzeniu. W zależności od
podstawy prawnej zaskarżenia, akcjonariusz może wnieść
powództwo o uchylenie uchwały (art. 422 KSH) albo powództwo o stwierdzenie nieważności danej uchwały (art.
425 KSH). Zaskarżenie uchwał jest ograniczone terminem
końcowym, przed upływem którego pozew akcjonariusza
powinien zostać złożony w sądzie gospodarczym. W przypadku powództwa o uchylenie uchwały PSA obowiązuje termin miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale,
jednakże nie później niż sześć miesięcy od dnia powzięcia
uchwały. W razie zaś zaskarżenia uchwały PSA z powołaniem się na jej sprzeczność z ustawą, wówczas prawo do
wniesienia powództwa wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym akcjonariusz powziął wiadomość
o uchwale, jednakże nie później niż z upływem dwóch lat
od dnia powzięcia uchwały. W kontekście innych jeszcze,
wewnętrznych sporów między akcjonariuszami, warto dodać, że na gruncie przepisów o PSA istnieje możliwość wyłączenia konkretnego wspólnika ze spółki, tak jak ma to
miejsce w spółce z o.o. Procedurę wyłączenia akcjonariusza
inicjuje się na żądanie pozostałych akcjonariuszy, względnie akcjonariusza większościowego, reprezentujących więcej niż połowę ogólnej liczby głosów z akcji. O wykluczeniu
pozwanego wspólnika ze spółki decyduje ostatecznie sąd
gospodarczy i to wyłącznie z ważnych przyczyn dotyczących osoby konkretnego akcjonariusza, jak również z obowiązkiem przejęcia akcji wspólnika wyłączonego przez pozostałych akcjonariuszy lub osoby trzecie. Cenę przejęcia
akcji ustala sąd na podstawie ich rzeczywistej wartości
z dnia doręczenia pozwu. Obok instytucji wyłączenia wspólnika, nowy, elastyczny model spółki kapitałowej przewiduje również możliwość ustąpienia akcjonariusza z prostej
spółki akcyjnej. Ustąpienie wspólnika to novum w prawie
spółek handlowym, które polega na tym, że na żądanie sa-
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mego zainteresowanego akcjonariusza sąd może orzec
jego ustąpienie z PSA, jeżeli zachodzi ważna przyczyna
uzasadniona stosunkami między akcjonariuszami lub między spółką a akcjonariuszem domagającym się ustąpienia.
W każdym przypadku sąd bada, czy zachodzi rażące pokrzywdzenie akcjonariusza ustępującego, które może przejawiać się np. w sytuacji, w której akcjonariusz większościowy
w każdym kolejnym roku nie przeznacza zysku do wypłaty tytułem dywidendy (tzw. tezauryzacja zysku w spółce).
W razie orzeczenia ustąpienia akcjonariusza z PSA, jego akcje
podlegają wykupowi po cenie odpowiadającej ich wartości
godziwej, ustalonej przez sąd na dzień doręczenia pozwu,
przy czym za zapłatę ceny wykupu spółka oraz akcjonariusze, przeciwko którym wytoczono powództwo, odpowiadają
solidarnie.

Objęcie akcji PSA w zamian za pracę lub usługi świadczone
osobiście to bez wątpienia dobry sposób związania kapitału ludzkiego oraz know-how ze spółką, w którą jednocześnie
inwestują podmioty finansowe. Dodatkowe mechanizmy
chroniące obrót, takie jak obowiązek odkładania pieniędzy
z zysku z przeznaczeniem na kapitał akcyjny, test wypłacalności spółki oraz osobista odpowiedzialność członków zarządu (rady dyrektorów) wprowadzony na wzór sp. z o.o. niewątpliwie zrównoważy ryzyka dla wierzycieli prostej spółki
akcyjnej. Po 1 lipca 2021 r. przekonamy się, czy prosta
spółka akcyjna spełni pokładane w niej nadzieje polskiego
ustawodawcy.

Podsumowanie
Czas pokaże, czy prosta spółka akcyjna spotyka się z uznaniem ze strony przedsiębiorców, tak ze strony założycieli
nowego typu spółki kapitałowej, jak również z perspektywy
jej kontrahentów oraz wierzycieli. Niewątpliwie polski porządek prawny oczekiwał na uelastycznienie reguł korporacyjnych, albowiem rynek nowych technologii, startupów
oraz innowacji często borykał się z barierą wejścia, gdyż
bardzo często pomysłodawcy nowatorskich rozwiązań nie
dysponują wystarczającym kapitałem pieniężnym lub majątkiem, który mogliby wnieść do typowej spółki akcyjnej.
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