
 
 

 

 

NOWA SPÓŁKA HANDLOWA JUŻ W 2020 ROKU 
 

W związku z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych, 1 marca 2020 r. w polskim obrocie prawnym 

pojawi się nowa spółka kapitałowa – Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Będzie łączyć w sobie cechy spółki   

z o.o. i spółki akcyjnej i będzie długo oczekiwanym rozwiązaniem dla prężnie rozwijającego się w Polsce 

rynku startupów.  

PSA jest efektem wielomiesięcznych rozmów z przedsiębiorcami i ludźmi biznesu, a jej wprowadzenie 

ma na celu ułatwienie i uproszczenie zakładania spółek i pozyskiwania kapitału do ich funkcjonowania. 

Nowa spółka ma za zadanie zachęcić krajowe i zagraniczne startupy do prowadzenia działalności w 

Polsce. 

Największymi zaletami PSA, dzięki usunięciu barier kapitałowych, będą procedury jej zakładania. 

Minimalny kapitał spółki będzie wynosił 1 zł, a rejestracja, oprócz formy tradycyjnej, będzie możliwa 

także drogą elektroniczną w ciągu 24 godzin. Planowana jest także możliwość podejmowania uchwał 

drogą elektroniczna lub przy pomocy wideokonferencji. 

Dużą zmianą będzie wprowadzenie akcji bez wartości nominalnej, nie będą więc częścią kapitału 

akcyjnego. W PSA wyznacznikiem wartości akcji będzie jej cena emisyjna, a jej wartość może być inna 

dla każdej serii papierów wartościowych. Ma być to zależne od umowy między akcjonariuszami. Brak 

nominalnej wartości akcji umożliwi także ich objęcie w zamian za pracę lub usługi. Akcje nie będą miały 

formy dokumentu, natomiast będą przypisane w postaci elektronicznej do konkretnej osoby w 

rejestrze akcji prowadzonym przez notariusza, bank lub firmę inwestycyjną.  Stworzy to możliwość 

stosowania najnowocześniejszych technologii, m. in. blockchain, co ułatwi prowadzenie rejestru 

akcjonariuszy w formie elektronicznej. 

PSA nie będzie mieć statusu spółki publicznej, w związku z tym  jej akcje nie będą notowane na giełdzie. 

Chociaż przewidziana będzie możliwość przekształcenia PSA w spółkę akcyjną w celu wejścia na giełdę. 

Uproszczona ma zostać także struktura organów - nie będzie obligatoryjnej rady nadzorczej, a 

wprowadzona zostanie możliwość powołania rady dyrektorów. 

Kolejną zaletą PSA ma być uproszczona, w porównaniu do sp. z o.o. i spółek akcyjnych, procedura 

likwidacji spółki. Wprowadzona zostanie także możliwość rozwiązania spółki bez przeprowadzania 

likwidacji w sytuacji, gdy jeden z jej akcjonariuszy przejmie jej majątek i zobowiązania. 

Podobne rozwiązania funkcjonują już we Francji (SAS) czy na Słowacji (prosta spółka na akcje) gdzie 

cieszą się ogromną popularnością.  
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