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PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA FORMĄ 

ORGANIZACYJNO-PRAWNĄ INNOWACYJNEGO 
PRZEDSIĘBIORSTWA? 

 
Streszczenie: Autor podejmuje problematykę planowanego wprowadzenia do polskiego 
porządku prawnego nowego typu formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalno-
ści gospodarczej – prostej spółki akcyjnej (PSA). W pierwszej kolejności podejmowana 
jest analiza powodów uzasadniających ten krok legislacyjny, zarówno w odniesieniu do 
przyczyn wskazywanych przez projektodawców, jak i w kontekście francuskiej société 
par actions simplifiée, będącej inspiracją dla polskiego prawodawcy. W konsekwencji 
tych rozważań Autor kwestionuje obraną technikę legislacyjną, podając w wątpliwość 
potrzebę wprowadzenia nowego typu spółki i proponując rozwiązania alternatywne. 
Artykuł, mający charakter głosu w dyskusji, wieńczą: identyfikacja potrzeb innowacyj-
nych przedsiębiorstw w zakresie regulacji prawnych, propozycje zmian normatywnych 
oraz zarysowanie koncepcji spółki modułowej jako możliwego kierunku reformy  
Kodeksu spółek handlowych. 
 

Słowa kluczowe: spółka, prosta spółka akcyjna, regulacje prawne, innowacja organiza-
cyjna. 
 
JEL Classification: K15, K22. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Prawo gospodarcze zazwyczaj nie jest innowacyjne. To praktyka, krajowa 
lub zagraniczna, jest zwykle źródłem inspiracji dla legislatorów. Najpierw użyt-
kownicy prawa, korzystając z już istniejących instytucji, kreują pewne rozwią-
zania, a następnie ustawodawca tworzy nową regulację lub odpowiednio nowe-
lizuje istniejącą. Podstawą tego mechanizmu jest zasada swobody umów [art. 
3531 Kodeksu cywilnego], która pozwala stronom ukształtować stosunek praw-
ny według własnego uznania. Przy czym powyższa reguła doznaje wielu ograni-
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czeń – przykładowo można wskazać na zasadę numerus clausus typów spółek. 
Przedsiębiorcy nie mogą więc stworzyć nowej konstrukcji spółki, a konstrukcje 
udostępnione przez prawo mogą być modyfikowane jedynie w pewnym zakre-
sie, który jest szerszy w odniesieniu do spółek osobowych i zdecydowanie węż-
szy w przypadku spółek kapitałowych. Tym większe więc znaczenie ma to, by 
prawo spółek nie pozostawało w tyle za potrzebami jego użytkowników. 

Celem artykułu jest krytyczna analiza proponowanych zmian w polskim 
prawodawstwie, których istota sprowadza się do wprowadzenia nowego typu 
spółki – prostej spółki akcyjnej. Forma ta ma w swoim założeniu ułatwiać dzia-
łanie innowacyjnych przedsiębiorstw, ze szczególnym wskazaniem na startupy. 
Tekst koncentruje się na prawnych aspektach zagadnienia, aczkolwiek nawiązuje 
do praktyki gospodarczej i ekonomicznego uzasadnienia planowanych zmian  
w prawie. Artykuł jest głosem w interdyscyplinarnej dyskusji koncentrującej się 
na zapewnieniu efektywności rozwiązań prawnych, a stawiane w nim hipotezy 
otwierają pole dla dalszych badań w dziedzinach innych niż nauki prawne. 
 
 
1. Prosta spółka akcyjna 
 

Regulacje prawne są istotnym, lecz jedynie jednym z wielu czynników 
wpływających na funkcjonowanie biznesu, w tym zwłaszcza na środowisko 
startupów. Kluczowymi zagadnieniami są tu wybór formy organizacyjno- 
-prawnej dla planowanej działalności (stanowiący element poszukiwania modelu 
biznesowego) oraz obecność ułatwień lub barier związanych z jej uruchomie-
niem. Dla nowo tworzonego przedsiębiorstwa, dopiero wkraczającego na ścież-
kę, która zagwarantowałaby mu zyskowny rozwój, ważniejsze wydają się jednak 
inne pola. Finansowanie ma swoje fundamentalne znaczenie na każdym etapie 
rozwoju firmy, ale w szczególności w początkowym okresie będzie wyzwaniem 
z uwagi na potencjalnie trudniejszy dostęp do finansowania zewnętrznego. Po-
dobnie kapitał ludzki i produktywność człowieka – może stanowić najcenniejszy 
element zasobów przedsiębiorstwa, ale ujawnia się to w szczególności w przy-
padku startupów, gdzie konieczne jest wykreowanie wizerunku i wartości firmy 
oraz jej produktu w sposób, który pozwoli na dalszy rozwój przy wsparciu do-
datkowego finansowania. Obok powyższych czynników, Deloitte wskazał [De-
loitte, 2016] w ekosystemie startupów dwa dalsze obszary: kapitał społeczny  
i otoczenie instytucjonalne. Nie ulega wątpliwości, że wzajemne zaufanie człon-
ków organizacji biznesowej zwiększa jej efektywność, a zaufanie uczestników 
obrotu gospodarczego jego bezpieczeństwo. Przewidywalność otoczenia, w któ-
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rym przyjdzie funkcjonować nowemu przedsiębiorcy także odciśnie swoje pięt-
no na możliwości biznesowego wdrażania innowacyjnych rozwiązań. 

W powołanym raporcie [Deloitte, 2016] regulacje prawne zostały ocenione 
najwyżej spośród wszystkich analizowanych obszarów na łączną notę 2,55  
(w czterostopniowej skali). Umiarkowanie pozytywnie zostało ocenione także 
otoczenie instytucjonalne (2,5) i kapitał ludzki (2,27). Słabo rozwinięte jest na-
tomiast finansowanie (1,68) i kapitał społeczny (1,5). W aneksie do przywoła-
nych badań [Deloitte, 2017], powstałym w 2017 r., wykazano niewielkie wzro-
sty ocen w zakresie kapitału ludzkiego (2,36) i finansowania (1,73), natomiast 
spadek odnotowano w obszarze kapitału społecznego (1,35). Ocena regulacji 
prawnych i otoczenia instytucjonalnego nie zmieniła się. Należy przy tym do-
datkowo podkreślić, że w obszarze regulacji prawnych wskazano na braki  
w zakresie przejrzystości systemu podatkowego oraz szybkości zakładania dzia-
łalności gospodarczej, przy pozytywnej ocenie – podyktowanej w dużej mierze 
członkostwem w Unii Europejskiej – w zakresie łatwości wymiany międzynaro-
dowej oraz dostępności wsparcia dla programów B+R. Nie odnotowano krytyki 
w zakresie dostępności form organizacyjno-prawnych dla przedsiębiorców. 

W świetle powyższego, może dziwić, że polski ustawodawca zdecydował 
się na intensyfikację prac nad nowymi rozwiązaniami właśnie w obszarze regu-
lacji prawnych, a rezultatem było powołanie zespołu ministerialnego [Zarządze-
nie, 2016] odpowiedzialnego za przygotowanie projektu nowelizacji Kodeksu 
spółek handlowych. Innymi słowy, przyjęto, że odpowiedzią na potrzeby pol-
skich przedsiębiorców, a zwłaszcza startupów, ma być nowa forma organizacyj-
no-prawna prowadzenia działalności gospodarczej – Prosta Spółka Akcyjna 
(PSA). Trudno jednakże wskazać na merytoryczne podstawy uznania tego wła-
śnie kierunku działań za zasadny, bowiem nie przedstawiono szczegółowych 
badań świadczących o potrzebie wprowadzenia do polskiego systemu prawnego 
nowej spółki w ogólności, a PSA i jej konkretnych rozwiązań w szczególności. 
Jakkolwiek w Zarysie koncepcji Prostej Spółki Akcyjnej przedstawionym do 
konsultacji [Ministerstwo Rozwoju, 2016] powołano się na badania ankietowe,  
z których ma wynikać poparcie dla nowej spółki (na poziomie 73%), to wartość 
badania nieodnoszącego się do konkretnych rozwiązań jest wątpliwa. 

W wypowiedziach medialnych i eksperckich przewija się idea stworzenia 
spółki doskonałej [Przychoda, 2016], choć z drugiej strony mowa też nie o ide-
alnej spółce, a spółce ukierunkowanej właśnie na startupy [Wójcik, 2016]. Jed-
nocześnie jednak wskazanie na startupy wydaje się jedynie pretekstem do podję-
cia prac, bo podkreśla się, że nowa spółka ma być otwarta dla wszelkich 
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rodzajów działalności [Ministerstwo Rozwoju, 2016], bez ograniczenia co do 
przedmiotu działalności, czy czasu trwania. Należy dodać, że inspiracją dla pro-
jektodawców ma być francuska société par actions simplifiée (SAS), której pla-
nowanym przeznaczeniem było ułatwienie zarządzania grupami kapitałowymi, 
który to cel oczekiwania praktyki i kolejne zmiany legislacyjne rozszerzyły na-
stępnie na funkcjonowanie w postaci spółki jednoosobowej [Romanowski, 
Briand, 2018, s. 18]. 

Rozbieżności co do podawanego przeznaczenia i uzasadnienia PSA nie 
wskazują na to, że rozpoczęcie prac nad jej koncepcją poprzedziła gruntowna 
analiza potrzeb wprowadzenia nowego typu spółki. A przecież taka rzeczowa 
analiza powinna zostać wykonana, zwłaszcza przed najpoważniejszą zmianą 
Kodeksu spółek handlowych od czasu jego uchwalenia. Zidentyfikowanie kon-
kretnych oczekiwań użytkowników systemu prawnego, rozstrzygnięcie o zasad-
ności dalszego wzbogacania oferty prawnej w zakresie form organizacyjnych, 
czy wreszcie możliwość zastosowania rozwiązań mniej inwazyjnych w postaci 
zmian w zakresie konstrukcji już dostępnych spółek handlowych, powinny na-
stąpić jeszcze przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu prac legislacyjnych. Nie 
powinno zyskać akceptacji przyzwolenie na traktowanie zmian w prawie gospo-
darczym jako eksperymentu na żywym organizmie. Dalekosiężne zmiany  
w obszarze, który jest pozytywnie oceniany, a które mogą destabilizować znany 
przedsiębiorcom porządek prawny, powinny być podejmowane szczególnie 
ostrożnie. Przedsiębiorcy mają prawo oczekiwać stabilności rozwiązań stano-
wiących formalne ramy prowadzenia działalności gospodarczej. W tym świetle 
konieczność poznania nowej formy prawnej o rozbudowanej regulacji, zidenty-
fikowania jej różnic z konstrukcjami już istniejącymi, a w szczególności ustale-
nia praktycznego przełożenia tych kwestii, nie sprzyja budowaniu zaufania 
przedsiębiorców do państwa i prawa. PSA, która siłą rzeczy będzie w wielu 
elementach styczna z już istniejącymi spółkami kapitałowymi, a jednocześnie 
odmienna w swych szczegółowych rozwiązaniach, będzie nieodzownie wiązała 
się ze wzrostem kosztów transakcyjnych podyktowanych nowością przepisów, 
ich potencjalną niejasnością, początkowym brakiem wsparcia doktrynalnego  
i orzeczniczego. Nie wydaje się, by taki sposób postępowania urzeczywistniał 
efektywność działania, która jest fundamentem ekonomicznej analizy prawa. 

Jednocześnie prace nad PSA trwają w oderwaniu – jak można odnieść wra-
żenie – od empirycznych badań w zakresie realnych potrzeb rynku i bez refleksji 
nad możliwością ewolucyjnej adaptacji już istniejących spółek handlowych do 
potrzeb startupów oraz biznesowego wykorzystania innowacji produktowych  
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i procesowych. Projektodawcy wskazali w prezentowanym uzasadnieniu projek-
tu nowelizacji Kodeksu spółek handlowych [za: Romanowski, Briand, 2018,  
s. 18] kilka barier utrudniających działanie startupów. Kolejnych punktów do 
analizy można szukać przez odwołanie się do francuskiej SAS, która jest inspi-
racją dla polskich legislatorów [Przychoda, 2016]. W kontekście dyskusji nad 
innowacyjnym przedsiębiorstwem warto poświęcić chwilę uwagi na rozważenie 
tych kwestii, a zwłaszcza na ich znaczenie dla innowacyjności organizacyjnej 
oraz na potencjalny wpływ ich uwzględnienia na obszar regulacji prawnych  
w ekosystemie startupów. 
 
 
2. Uzasadnienie wprowadzenia PSA 
 

Projektodawcy wskazali na następujące bariery utrudniające działanie star-
tupów [za: Romanowski, Briand, 2018, s. 18]: brak możliwości tworzenia udzia-
łów niemych, wymóg formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi 
dla zbycia udziałów oraz minimalna wartość udziału na poziomie 50 zł. Widać 
wyraźnie, że przyjęto a priori założenie odrzucenia przez startupy formuły spół-
ki akcyjnej, w której żaden ze wskazanych problemów nie istnieje. Możliwe są 
bowiem akcje nieme [Ustawa, 2000, art. 353 § 3], brak formy szczególnej dla 
zbycia akcji [Ustawa, 2000, art. 339], a ich wartość nominalna może wynosić  
1 grosz [Ustawa, 2000, art. 308 § 2]. Niewątpliwie założenie to ma swoje mocne 
podstawy w danych statystycznych, które pokazują absolutną dominację spółek 
z ograniczoną odpowiedzialnością nad spółkami akcyjnymi. Według danych 
GUS-u [2018] na koniec lutego 2018 r. wśród podmiotów gospodarki narodowej 
odnotowano 12 076 spółek akcyjnych oraz 456 971 spółek z ograniczoną odpo-
wiedzialnością. Nie wnikając w tym miejscu w szczegóły, za przyczynę tej dys-
proporcji można uznać sprofilowanie spółki akcyjnej dla przedsięwzięć dużych 
rozmiarów, które znajduje swój wyraz w takich mechanizmach, jak wyższy mi-
nimalny kapitał zakładowy, rozbudowana struktura organizacyjna i bardziej 
sformalizowane, a tym samym kosztowne, procedury związane z jej funkcjono-
waniem. 

Niemniej nawet przy skupieniu uwagi wyłącznie na spółce z o.o. nie sposób 
uznać wskazanych ograniczeń związanych z jej funkcjonowaniem za uzasadnia-
jące w sposób dostateczny potrzebę wprowadzenia PSA, która mieścić się ma 
pomiędzy sp. z o.o. i spółką akcyjną, łącząc zalety obu konstrukcji [Minister-
stwo Rozwoju, 2016]. A przynajmniej nie można przyjąć takiego założenia bez 
poddania pod rozwagę alternatywnych możliwości. Najprostszą z nich jest mo-
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dyfikacja regulacji prawnych dotyczących spółki z o.o., a sprowadzająca się do 
drobnej zmiany w zakresie minimalnej wysokości nominalnej udziału oraz dalej 
idącej reformy samej instytucji prawnej udziału, który musiałby ulec zbliżeniu  
z akcjami jako papierami wartościowymi. Rozwiązanie to, nie tylko zdecydowa-
nie prostsze legislacyjnie niż tworzenie nowego typu spółki, dawałoby przy tym 
dodatkowe zalety, że przedsiębiorcy nie musieliby oswajać się z nowym typem 
spółki i nie musieliby (w odniesieniu do już działających podmiotów) prze-
kształcać się z sp. z o.o. do PSA, co znacząco obniżyłyby czasochłonność i kosz-
ty adaptacji nowych mechanizmów. 

Oczywiście nie można wykluczyć, że poza zidentyfikowanymi przez projekto-
dawców istnieją jeszcze inne ograniczenia wynikające z aktualnej konstrukcji spółki 
z o.o., których ilość i waga mogłyby uzasadnić efektywność wprowadzenia nowego 
typu spółki. Trudności ze wskazaniem takowych skłaniają do bliższego spojrzenia 
na podstawowe cechy charakteryzujące francuską SAS, która jest przywoływanym 
źródłem inspiracji planowanych polskich rozwiązań. 

W literaturze [Przychoda, 2017, s. 53] wskazuje się przede wszystkim na 
brak minimalnej, narzuconej ustawowo wysokości kapitału zakładowego. Wyda-
je się, że tradycyjna rola kapitału zakładowego jako instrumentu chroniącego 
interesy wierzycieli w początkowym okresie działalności spółki na zasadzie 
korelatu wyłączenia osobistej odpowiedzialności wspólników albo akcjonariu-
szy za długi spółki jest przeżytkiem [Sołtysiński, 2016, s. 104-105]. A przy-
najmniej konkluzję tę można odnieść do „zwykłych” przedsiębiorstw, które  
w Polsce wybierają formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto pod-
kreślić, że tradycyjna funkcja kapitału zakładowego ma swoich obrońców, acz-
kolwiek i oni przyznają, że utraciła ona swoje znaczenie w przypadku spółek  
z o.o. [Kidyba, 2017]. Wskazana funkcja ma jednak swoje znaczenie na gruncie 
spółek akcyjnych, a w szczególności jednostek zainteresowania publicznego  
[w rozumieniu art. 2 pkt 9, Ustawa, 2017], które to pojęcie w szczególności 
obejmuje spółki publiczne (emitujące papiery wartościowe dopuszczone do ob-
rotu na rynku regulowanym), banki, SKOK-i, zakłady ubezpieczeń itd. W odnie-
sieniu do klasycznej spółki z o.o. kapitał zakładowy ustalony na minimalnym 
poziomie ogranicza się w zasadzie do roli instrumentu budującego określoną 
strukturę właścicielską w organizacji. Debata o znaczeniu kapitału zakładowego 
we współczesnej spółce, jakkolwiek interesująca, wykracza poza zakres niniej-
szego tekstu i musi zostać pominięta. 

Kwotę pięciu tysięcy złotych trudno uznać za poważną barierę dla nowego 
innowacyjnego przedsiębiorstwa, bo przecież wniesione na pokrycie kapitału 
wkłady nie mają charakteru nienaruszalnego depozytu i mogą być wykorzystane 
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w działalności spółki. O ile więc dramatycznie przedstawiają się wyniki oczeki-
wań przedsiębiorców co do zniesienia minimów kapitałowych, którą to koncep-
cję popiera 78,6% respondentów [Ministerstwo Rozwoju, 2016], o tyle trudno 
uznać te żądania za istotne i racjonalnie uzasadnione. Nawet bowiem przy znie-
sieniu wymogów w zakresie kapitału zakładowego, początkowy majątek spółki – 
niezbędny dla rozpoczęcia jej działalności – i tak będzie musiał pochodzić od 
założycieli. Można przy tym ponownie skonkludować, że do rozwiązania tego 
„problemu” nie jest konieczna PSA. Możliwa jest bowiem zarówno konstrukcja 
spółki bezkapitałowej, która pozostałaby przy tym osobą prawną, jak i rozwią-
zanie dalece prostsze, bo niezmieniające tradycyjnych konstrukcji – spółka z o.o. 
z dowolnie ustalanym kapitałem zakładowym i minimalną wartością udziału na 
poziomie 1 grosza, co już przy kapitale zakładowym w wysokości 1 złotego 
pozwoliłoby na zaangażowanie wielu inwestorów. 

Kolejnymi cechami SAS są [Przychoda, 2017, s. 53] brak modelowego ka-
talogu uprawnień wspólników oraz brak obowiązkowej struktury organizacyjnej 
w zakresie organu właścicielskiego i kontrolnego. W szerszym ujęciu można tu 
wskazać na elastyczną, bo zderegulowaną strukturę organizacyjną i właściciel-
ską spółki. Elementy te nie przystają do tradycyjnej koncepcji osoby prawnej 
[Sołtysiński, 2016, s. 550], ale są charakterystyczne dla spółek osobowych [Ki-
dyba, 2017, s. 141-142]. W powyższych cechach SAS chodzi więc o konstrukcję 
osoby prawnej z jej kluczowymi elementami w postaci wyłączonej osobistej 
odpowiedzialności inwestorów i delegacji zarządzania w ręce menadżerów, ale 
przy jednoczesnej elastyczności konstrukcji. Jej podstawą są z kolei aspekty 
osobowe w swej naturze, a mianowicie ograniczony zakres regulacji prawnej  
i jej zasadniczo względnie obowiązujący charakter. 

W tym obszarze można po pierwsze wskazać na to, że już spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością jest rozwiązaniem hybrydowym, mieszczącym się 
pomiędzy spółkami osobowymi i akcyjną, a po drugie, że powyższe założenia 
mogą być z powodzeniem zrealizowane przez dalszą intensyfikację cech osobo-
wych w regulacji spółki z o.o. Do rozważenia pozostaje więc deregulacja spółki 
z o.o. i pozostawienie wielu kwestii do rozstrzygnięcia w umowie spółki, a więc 
na wzór francuskiej SAS [Przychoda, 2017, s. 53], względnie oparcie rozwiązań 
modelowych zawartych w ustawie na zasadzie dyspozytywności bądź zawarcie 
w przepisach alternatywnych opcji, których wybór pozostawia się użytkowni-
kom prawa. Wydaje się wreszcie, że w tym miejscu warto wykroczyć w prowa-
dzonych rozważaniach poza spółki kapitałowe i odnieść się do spółek osobo-
wych, a zwłaszcza spółki komandytowej (także komandytowo-akcyjnej). 
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Ze swej istoty formy te oparte są na elastyczności rozwiązań prawnych,  
a jednocześnie – za sprawą popularnej w obrocie konstrukcji, w której komple-
mentariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [Jerzmankowski, 
2010] – możliwe jest w nich wyłączenie osobistej odpowiedzialności inwesto-
rów i delegacja kompetencji w zakresie prowadzenia spraw i reprezentacji na 
profesjonalny zarząd. Za sprawą przywołanego instrumentu, osobista odpowie-
dzialność wspólnika za długi spółki osobowej jest jedynie pozorna, co uzasadnia 
rozważenie możliwości takiej reformy spółki komandytowej lub komandytowo- 
-akcyjnej, w której odpowiedzialność wspólników byłaby w pełni wyłączona. 
Co więcej, komplementariusza jako wspólnika spółki (zwłaszcza komandytowo- 
-akcyjnej) można zbliżyć do funkcji „prezydenta” we francuskiej SAS [Przy-
choda, 2017, s. 55]. Prezydentem SAS może być osoba fizyczna, ale także orga-
nizacja, a reguły jego powoływania i odwoływania są całkowicie swobodne. 
Funkcja ta może być zbliżona do tradycyjnego zarządu w polskiej SA z kaden-
cyjnością i odwołalnością, może przyjąć model mieszany dopuszczalny w polskiej 
sp. z o.o. z powołaniem na czas nieokreślony i ograniczeniem możliwości odwo-
łania do ważnych powodów, może przyjąć model absolutystyczny, charaktery-
styczny dla polskiej SKA z nieodwołalnością prezydenta (komplementariusza). 
Szczególnie ten ostatni przypadek wydaje się atrakcyjny z punktu widzenia założy-
cieli startupu, bowiem zapobiega utracie kontroli nad realizowanym przedsięwzię-
ciem, a jednocześnie nie wiąże się z odpowiedzialnością osobistą za długi i to bez 
konieczności uciekania się do pośredniczącej spółki z o.o. występującej w roli 
wspólnika zarządzającego. 

Następną cechą francuskiej SAS [Przychoda, 2017, s. 53] jest dopuszczal-
ność emitowania akcji w zamian za wkłady w postaci pracy lub świadczenia 
usług na rzecz spółki, które jednocześnie nie uczestniczą w budowaniu kapitału 
zakładowego. Nieuwzględnienie wkładów w tej postaci w kapitale zakładowym 
jest oczywistą konsekwencją tego, że nie mają one charakteru prawa majątko-
wego o dającej się precyzyjnie określić na konkretną chwilę wartości, a przy tym 
pozostają zwykle związane osobiście z osobą je wnoszącą. W założeniach pol-
skiego projektu są one mocno eksponowane i mają tworzyć tzw. kapitał podsta-
wowy [Ministerstwo Rozwoju, 2016]. Niezbędne jest w tym miejscu podkreśle-
nie, że we Francji akcje obejmowane za wkłady tego typu są niezbywalne, 
niedziedziczne, nie jest możliwe ich umorzenie ani zamiana na akcje innego 
typu, a sama konstrukcja uznawana jest za niepraktyczną i rzadko stosowaną 
[Przychoda, 2017, s. 55]. Aczkolwiek w przypadku branży nowoczesnych tech-
nologii, opartych na innowacyjności rozwiązań, będących owocem ludzkiej in-
wencji, wkłady tego typu faktycznie mogą zyskać na znaczeniu. 
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Przenosząc zagadnienie wkładów w postaci pracy lub usług na polski sys-
tem prawny, można pokusić się o stwierdzenie, że odpowiedzią na to zapotrze-
bowanie jest spółka komandytowo-akcyjna. Komplementariusze mogą wnosić 
wkłady tego typu [Kidyba, 2017, s. 824], nie są one zaliczane do kapitału zakła-
dowego, a przy tym wiążą się z władzą w spółce (zarządem), a w zależności od 
przyjętych w statucie rozwiązań mogą być zbywane i dziedziczone [Ustawa, 
2000, art. 136]. Rzecz jasna komplementariusz ponosi odpowiedzialność osobi-
stą za długi spółki, ale podtrzymanie tego mechanizmu na gruncie spółki ko-
mandytowej (komandytowo-akcyjnej) staje się coraz mniej racjonalne [Witosz, 
2012, s. 232-235]. W świetle powyższego, właściwą być może odpowiedzią nie 
jest tworzenie nowego typu spółki kapitałowej, ale wykorzystanie konstrukcji 
już istniejącej, choć mało popularnej, spółki komandytowo-akcyjnej, i jej odpo-
wiednie zreformowanie. 
 
 
3. Potrzeby startupów 
 

Katalog spółek handlowych, będących formami prowadzenia działalności 
gospodarczej, jest oparty na wskazaniu na dwie skrajności, uzupełnione o wiele 
rozwiązań pośrednich. Skrajnościami są z jednej strony spółka jawna, klasyczna 
spółka osobowa oraz spółka akcyjna, modelowa spółka kapitałowa. Rozwiązania 
pośrednie, niezależnie od tego, czy klasyfikowane jako osobowe (partnerska, 
komandytowa), hybrydowe (komandytowo-akcyjna), czy kapitałowe (z ograni-
czoną odpowiedzialnością) są mieszaniną cech osobowych i kapitałowych. Jed-
nocześnie obserwowalna jest następująca relacja: nasilenie pozytywnych ele-
mentów jednej z powyższych konstrukcji wiąże się ze zmniejszeniem korzyści 
oferowanych przez drugą i to samo można odnieść do wad. W efekcie nie ma 
jednego typu spółki idealnej, a wybór pomiędzy dostępnymi formami sprowadza 
się do analizy zalet i kosztów każdej z nich w kontekście konkretnego zamierze-
nia biznesowego. 

Przy czterech rozwiązaniach pośrednich można podać w wątpliwość racjo-
nalność uzupełniania powyższego katalogu o kolejne pozycje. W sposób nie-
unikniony wybór pomiędzy nimi nie stanie się prostszy, a nieustannie rosnąca 
liczba i skomplikowanie regulacji prawnych, przy jednoczesnym obniżaniu po-
ziomu legislacyjnego i trwałości rozwiązań normatywnych, podnosi koszty 
transakcyjne i zmniejsza zaufanie przedsiębiorców do państwa. Ewentualnie 
wprowadzona PSA nie będzie zaledwie trzecim typem spółki kapitałowej, bo-
wiem obok spółki z o.o. i akcyjnej należy jeszcze dodać spółkę europejską, 
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uwzględnić spółkę komandytowo-akcyjną (czy nawet komandytową), która  
z powodzeniem może służyć do realizacji podobnych zadań, a w ramach spółki 
akcyjnej należy wyróżnić spółkę prywatną i publiczną o istotnych różnicach  
w regulacji. Prawo polskie już na obecną chwilę oferuje więc szeroki wachlarz 
form organizacyjnych, które mogą być potencjalnym wehikułem prawnym dla 
innowacyjnego przedsiębiorstwa. Jednocześnie dysproporcje w popularności 
poszczególnych rozwiązań sugerują, że jest być może pole dla nieinwazyjnego  
i ewolucyjnego reformowania znanych już spółek, a kolejny eksperyment legi-
slacyjny jest po prostu zbędny. 

Identyfikacja potrzeb startupu, innowacyjnego przedsiębiorstwa, wymaga 
pogłębionych badań, także w kierunku szczegółowych konstrukcji związanych  
z funkcjonowaniem spółki jako formy organizacyjno-prawnej takiego przedsię-
wzięcia. Badania te powinny niewątpliwie poprzedzać próbę opracowania roz-
wiązań normatywnych, zwłaszcza że przywoływany na wstępie raport [Deloitte, 
2016] dowodzi, że akurat w obszarze regulacji prawnych sytuacja nie wymaga 
szybkich i radykalnych rozwiązań. Te są wskazane w innych obszarach, zwłasz-
cza w odniesieniu do finansowania i kapitału społecznego. W tych zaś elemen-
tach koncepcja prostej spółki akcyjnej jawi się jako rozwiązanie niejednoznacz-
ne. Szersze są możliwości pozyskiwania kapitału (choć przewaga nad spółką 
akcyjną i komandytowo-akcyjną jest wątpliwa), ale uproszczenie konstrukcji, 
które musi się wiązać z odformalizowaniem oraz ograniczeniem kontroli we-
wnętrznej i zewnętrznej [Przychoda, 2017, s. 57], nie sprzyja budowaniu zaufa-
nia będącego kluczowym zagadnieniem kapitału społecznego. Nieprzypadkowo 
francuskiej SAS zarzucano, że jest konstrukcją nadmiernie ryzykowną zarówno 
dla inwestorów, jak i kontrahentów spółki [Romanowski, Briand, 2018, s. 18]. 

Z zastrzeżeniem pewnych uproszczeń, wymuszonych formułą niniejszego 
tekstu, można zaryzykować postawienie następujących hipotez, które powinny 
stać się podstawą szerszych badań, zarówno empirycznych i zmierzających do 
identyfikacji potrzeb przedsiębiorców, jak i prawno-porównawczych. Interesują-
ce mogą być zwłaszcza doświadczenia państw Ameryki Łacińskiej, w której 
prosta spółka akcyjna jest szeroko adaptowana [Reyes, 2010, 2015, 2016, 2017]. 

Hipoteza nr 1 – innowacyjne przedsiębiorstwo potrzebuje szerokiego do-
stępu do metod pozyskiwania kapitału. Są one w dużej mierze zapewnione przez 
SA i SKA, ale za cenę usztywnienia i skomplikowania struktury wewnętrznej,  
a w przypadku SKA także osobistej odpowiedzialności komplementariusza, 
których to cech startup zdecydowanie chciałby uniknąć. 



Prosta spółka akcyjna formą organizacyjno-prawną… 

 
169 

Hipoteza nr 2 – innowacyjne przedsiębiorstwo wymaga daleko posuniętej 
elastyczności w kształtowaniu wewnętrznej struktury organizacyjnej, z możli-
wością jej ograniczenia, w tym zwłaszcza obowiązków formalnych, do niezbęd-
nego minimum. Celem jest przyśpieszenie procesów decyzyjnych i wzmocnienie 
roli zarządzających. Uogólniając można uznać, że elastyczność taką zapewniają 
spółki osobowe (z zastrzeżeniem spółki komandytowo-akcyjnej), ale oczywiście 
ceną nie do zaakceptowania jest osobista odpowiedzialność za długi. 

Hipoteza nr 3 – wartościowa dla startupu jest możliwość ochrony władzy 
założycieli w spółce przed inwestorami i zapobieżenie możliwości utraty kontro-
li nad spółką. Wydaje się, że SKA z zasadniczo nieusuwalnymi komplementariu-
szami, dysponującymi większością uprawnień zarządczych, spełnia to kryte-
rium. Jednak wiąże się to ze skomplikowaniem zasad funkcjonowania i osobistą 
odpowiedzialnością wspólników zarządzających. 

Hipoteza nr 4 – założyciele innowacyjnego przedsiębiorstwa stanowią jego 
największy atut, lecz nie dysponują zwykle dużym kapitałem własnym. Tym 
samym wkłady w postaci pracy lub usług, a także szeroko rozumiane know-how, 
powinny zapewniać odpowiednią pozycję w spółce, która nie może być oparta 
wyłącznie na kwestiach kapitałowych. Ponownie to spółki osobowe wypełniają 
to kryterium, co jednak niesie ze sobą wskazane już wyżej wady w postaci 
skromnych możliwości pozyskiwania finansowania (co nie dotyczy SKA) i oso-
bistej odpowiedzialności za długi. 

Hipoteza nr 5 – pracujący nad rozwojem innowacyjnego przedsiębiorstwa 
jego założyciele, których zaangażowanie w działalność spółki ma w dużej mie-
rze charakter osobisty, oparty na własnej pracy i umiejętnościach, będą w okre-
ślonym momencie zaczynali myśleć o swoich potrzebach na starość i o intere-
sach swoich spadkobierców. A należy uwzględnić, że udziały albo akcje pokrywane 
takimi „osobistymi” wkładami nie będą mogły być łatwo dziedziczone. Do rozwa-
żenia pozostaje zaproponowanie mechanizmu konwersji wkładów tego typu w inną 
formę prawną, uprawniającą do zysku z działalności spółki. Na chwilę obecną cie-
kawym rozwiązaniem może być rozwój przedsiębiorstwa w formie spółki komandy-
towej (komandytowo-akcyjnej) z przekształceniem do spółki kapitałowej w fazie 
dorosłości. 
 
 
4. Spółka nowa, zreformowana, modułowa? 
 

Charakterystyczne jest, że w każdej z powyższych hipotez można wskazać 
na co najmniej jedną z istniejących spółek, która odpowiada na konkretną po-
trzebę. Wydaje się, że podobnie będzie w zdecydowanej większości możliwych 
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do zidentyfikowania oczekiwań innowacyjnych przedsiębiorców co do formy 
organizacyjnej ich działalności. Rzecz jasna żadna ze spółek nie spełnia wszyst-
kich kryteriów, ale stworzenie spółki idealnej należy a priori uznać za niemoż-
liwe. Przykładowo, dostęp do rynków regulowanych jako źródła pozyskiwania 
finansowania zawsze będzie wiązał się z mechanizmami kontroli i nadzoru, któ-
re będą stały w opozycji do oczekiwań w zakresie prostoty i elastyczności roz-
wiązań prawnych. Jednakże w wielu sytuacjach możliwe wydaje się dalsze do-
stosowywanie konstrukcji poszczególnych spółek do oczekiwań rynku. 
Pozostaje jedynie pytanie o metodę działań legislacyjnych. 

Obrany kierunek opracowania nowego typu spółki niesie ze sobą bodaj jed-
ną tylko zaletę i cały szereg wad. Korzyścią może być pozostawienie niezmie-
nionych założeń spółek znanych już przedsiębiorcom, co w teorii pozwoli za-
pewnić stabilność rozwiązań prawnych. Przy czym wątpliwe jest, by korzyść tę 
udało się w pełni osiągnąć. Niezależnie bowiem od braku ingerencji w unormo-
wania dotyczące innych spółek, obecność kolejnego typu spółki będzie oddzia-
ływała na wykładnię pozostałych, formalnie niezmienionych przepisów. Jeśli 
bowiem na gruncie PSA zostaną uregulowane kwestie pominięte przy okazji 
innych spółek albo vice versa, pewne sprawy zostaną zderegulowane, to reguły 
wykładni systemowej i tak mogą doprowadzić do zmian w dotychczas przyj-
mowanym kierunku interpretacji prawa. Wśród wad, obok już wskazanych po-
tencjalnych problemów z wykładnią, można przywołać wątpliwą efektywność 
mnożenia form prawnych, czego dalszą konsekwencją wydają się wyższe koszty 
oraz potencjalne konflikty związane z nieznajomością coraz to bardziej skom-
plikowanych i mniej przejrzystych regulacji. 

Jako alternatywę można zaproponować mniej lub dalej idącą reformę jednej 
z już istniejących spółek. W dotychczasowej literaturze [Romanowski, Briand, 
2018, s. 14] wskazuje się na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, co nie 
powinno dziwić, skoro w założeniach projektodawców jest uproszczenie spółki 
akcyjnej i połączenie wybranych rozwiązań spółki z o.o. i SA w jeden pakiet 
[Ministerstwo Rozwoju, 2016]. Należy jednak ocenić, że zamykanie się w obrę-
bie spółek kapitałowych jest błędem, a spółką, która najczęściej pojawia się  
w sformułowanych wyżej hipotezach jest hybrydowa, choć klasyfikowana jako 
osobowa, spółka komandytowo-akcyjna. Jeśli założeniem PSA jest uproszczenie 
obrotu udziałami, to SKA już ten postulat spełnia w odniesieniu do akcji. Wyka-
zuje ona także dalsze korzystne z punktu widzenia startupów cechy: silną władzę 
założycieli (komplementariuszy), możliwość korzystania z akcji niemych, moż-
liwość wnoszenia wkładów w postaci pracy lub usług (co dotyczy komplementa-
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riuszy). Na tej gotowej bazie o wiele łatwiej pokusić się o zaproponowanie 
uproszczeń w zakresie kapitałowych elementów tej spółki, w tym w drodze 
zwiększenia zalet spółek osobowych i ograniczenia ich wad. 

Propozycja nr 1 – wyłączenie osobistej odpowiedzialności komplementa-
riuszy z pozostawieniem ich odpowiedzialności odszkodowawczej związanej  
z obowiązkami wynikającymi z niewypłacalności spółki [Ustawa, 2003, art. 21 
ust. 3] oraz odpowiedzialności względem inwestorów z jej wyłączeniem w przy-
padku, gdy komplementariusz wykaże gospodarczą racjonalność podejmowa-
nych decyzji zarządczych. W pewnym sensie pozycja komplementariusza jako 
wspólnika ulegnie transformacji do roli silnego i nieusuwalnego zarządu. 

Propozycja nr 2 – odformalizowanie struktury organizacyjnej i zasad funk-
cjonowania spółki, w tym zwłaszcza w zakresie badań biegłego rewidenta, for-
malności związanych z organami spółki, generalna deregulacja pozostawiająca 
możliwie dużą swobodę w ustalaniu kwestii o znaczeniu wewnątrzspółkowym  
w statucie. To założyciele, tworząc spółkę, będą decydować o prawach i obo-
wiązkach walnego zgromadzenia oraz o istnieniu i roli rady nadzorczej. Nie-
uniknioną ceną za te zmiany wydaje się odebranie SKA (teoretycznej dostępnej 
na chwilę obecną) możliwości funkcjonowania jako spółki publicznej. 

Propozycja nr 3 – zwiększenie elastyczności w sferze majątkowej, w tym 
zlikwidowanie minimalnej wysokości kapitału zakładowego, szerokie dopusz-
czenie wkładów o „osobistym” charakterze, ale z możliwością ich transformacji 
na typowe akcje w momencie, w którym założyciel (komplementariusz) zechce 
wycofać się z własnej pracy twórczej na rzecz spółki, szerokie dopuszczenie 
akcji pracowniczych, zwiększenie możliwego zakresu uprzywilejowania dla 
akcji założycielskich itp. 

Na koniec, kierując się myślą, jaka stanęła u podstaw przygotowania niniej-
szego tekstu – inicjować dyskusję, można poddać pod rozwagę rozwiązanie 
idące zdecydowanie dalej, które jednak w miejsce dalszej rozbudowy i skompli-
kowania prawa spółek doprowadzi do jego rzeczywistego uproszczenia. Można 
zaproponować całościową rekonstrukcję Kodeksu spółek handlowych, a przy-
najmniej w zakresie spółek kapitałowych. Przy tym rekonstrukcję w wymiarze 
systemowym, która jednak nie spowoduje nawału zmian o merytorycznym cha-
rakterze. Wydaje się, że uzasadnione jest wyjęcie poza nawias spółek akcyjnych 
spółek publicznych, które będą oparte w pełni na tradycyjnych założeniach spół-
ek kapitałowych ze szczegółową i bezwzględnie obowiązującą regulacją prawną. 
Z kolei spółkę z o.o. i niepubliczne spółki akcyjne można z powodzeniem ująć  
w ramy jednej konstrukcji prawnej – prywatnej spółki kapitałowej. Dokonane 
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przy tej okazji ujednolicenie instytucji pozwoli na wybór rozwiązań najlepszych – 
co jest przywoływaną przez projektodawców ideą PSA [Ministerstwo Rozwoju, 
2016] – a w wielu wypadkach rozwiązaniem właściwym będzie deregulacja 
bądź dyspozytywność norm (wzorem spółek osobowych) albo też koncepcja 
spółki modułowej. 

Z zastrzeżeniem rozmiaru i skomplikowania zagadnienia, które niewątpli-
wie wymaga daleko bardziej posuniętej analizy, można zaryzykować tezę, że 
idea spółki modułowej wydaje się rozwiązaniem lepszym niż koncepcja wielu 
podobnych spółek, w których dubluje się (często z niedającymi się uzasadnić 
różnicami) wiele rozwiązań zbieżnych. Kluczem do opracowania takiego zało-
żenia ponownie jest identyfikacja potrzeb przedsiębiorców, ale przy akceptacji 
tego, że mogą być one rozbieżne. Interesujące wydaje się stworzenie pewnych 
modułowych rozwiązań w poszczególnych obszarach, z których użytkownicy 
prawa spółek będą mogli zbudować spółkę skrojoną na swoją miarę. Nawet bez 
pogłębionej analizy można wskazać na kilka takich newralgicznych obszarów. 

Obszar nr 1 – zarządcy a inwestorzy. Ustawowe modele, które można by 
zaproponować z zastrzeżeniem dyspozytywności norm to: (A) spółka o silnej 
władzy zarządców (założycieli) z ograniczoną i odformalizowaną rolą organu 
właścicielskiego, z zarządem powoływanym na czas nieokreślony i z ograniczo-
ną możliwością jego odwoływania; (B) spółka o klasycznej formule kadencyj-
nego zarządu i nadrzędnej roli właścicieli ekonomicznych. 

Obszar nr 2 – nadzór i kontrola. Ustawowe modele w postaci (A) spółki 
właścicielskiej dla niewielkiej grupy wspólników z brakiem odrębnego organu 
zarządczego oraz (B) spółki inwestorskiej z radą nadzorczą i rozbudowaną 
ochroną interesów wspólników mniejszościowych. 

Obszar nr 3 – obrót udziałami (akcjami) i rozwiązania modelowe w postaci 
(A) spółki zamkniętej z dokumentami imiennymi, możliwością ograniczania ich 
zbywalności oraz (B) spółki otwartej z nieograniczoną zbywalnością potencjal-
nie także zdematerializowanych udziałów (akcji). 

Obszar nr 4 – struktura majątkowa, a możliwe do zaproponowania w usta-
wie rozwiązania to (A) klasyczna spółka kapitałowa z wkładami o zdolności 
bilansowej i (B) spółka hybrydowa z wkładami w postaci pracy, usług, know- 
-how i potencjalnie innymi niż udziały bądź akcje mechanizmami uczestnictwa 
osób wartościowych dla spółki w postaci jej założycieli, doradców, kluczowych 
pracowników itd. 

Modułowość spółki opierałaby się na wyborze pomiędzy propozycjami 
(zwłaszcza w obszarze 1 i 2), który dyktowałby zastosowanie określonego reżi-
mu prawnego z jego dalszą dopuszczalną modyfikacją w drodze przepisów 
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względnie obowiązujących. Jednakże modułowość mogłaby też obejmować możli-
wość połączenia różnych rozwiązań w obrębie jednej spółki (zwłaszcza w obszarze 
3 i 4), tam gdzie mogą współistnieć mechanizmy poddane różnym reżimom praw-
nym. Przykładowo udziały/akcje założycielskie bądź pracownicze, oparte na wkła-
dach „osobistych” o imiennym charakterze i z ograniczoną zbywalnością oraz 
udziały/akcje inwestorskie, na okaziciela albo wręcz zdematerializowane, swobod-
nie zbywalne i o szczuplejszym zakresie praw i obowiązków. 
 
 
Podsumowanie 
 

Pozytywne zmiany w prawie spółek, które stara się nadążyć za potrzebami 
rynku i przedsiębiorców, są w sposób oczywisty potrzebne i korzystne. Niemniej 
ocena pozytywności projektowanej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych 
poprzez wprowadzenie prostej spółki akcyjnej jest zadaniem trudnym. Problem 
jest bowiem zdecydowanie szerszy niż sam tylko komentarz do założeń projek-
tu, niezbędne jest rozważenie rzeczywistych oczekiwań użytkowników prawa, 
wybór najlepszej metody legislacyjnej i rozważenie kosztów transakcyjnych 
związanych z wprowadzeniem nowego typu spółki. Niniejszy tekst nie ma am-
bicji rozstrzygnięcia o tych zagadnieniach, które wymagają dalszych, pogłębio-
nych badań. Co więcej, badania te powinny mieć charakter łączący różne dzie-
dziny – prawo, ekonomię, finanse, zarządzanie. Tylko wtedy nowe unormowanie 
ma szanse być prawem dobrym i wykorzystywanym w obrocie. Prezentowane 
opracowanie jest próbą głosu w takiej właśnie szerokiej debacie o przyszłości 
form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej.  
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SIMPLIFIED JOINT STOCK COMPANY – A LEGAL ORGANIZATIONAL 
FORM FOR AN INNOVATIVE ENTERPRISE? 

 
Summary: The author deals with the issue of the introduction into the Polish legal order 
of a new type of legal organizational form for conducting business activity – a simplified 
joint-stock company (PSA) that is planned. First of all, an analysis of the reasons that 
justify this legislative step is undertaken, both in relation to the reasons that have been 
indicated by the project’s providers and within the context of the French société par 
actions simplifiée, which is the inspiration for the Polish legislators. As a consequence of 
these considerations, the author questions the legislative technique that has been select-
ed, calls into question the need to introduce a new type of company and proposes alter-
native solutions. The article, which has the character of a voice in the discussion, in-
cludes identifying the need for legal regulations for innovative enterprises, proposing 
normative changes and outlining the concept of a modular company as a possible direc-
tion for the Code of Commercial Companies reform. 
 
Keywords: company, simplified joint-stock company, legal regulations, organizational 
innovation. 
 


