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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o zmianie ustawy - Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych
ustaw.
W załączeniu przedstawiam także opinię
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

dotyczącą

zgodności

Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej
sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister
Przedsiębiorczości i Technologii.
Z poważaniem

(-) Mateusz Morawiecki

Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 1 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka
komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
prosta spółka akcyjna i spółka akcyjna.”;

2)

w art. 4:
a)

w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) spółka kapitałowa – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę
akcyjną i spółkę akcyjną;”,

1)

2)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego,
ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo
o notariacie, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii
i telewizji, ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 30 października 2002 r.
o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy, ustawę z dnia 28 lutego
2003 r. – Prawo upadłościowe, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawę
z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi, ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawę z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, ustawę z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami
publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców,
ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę z dnia 30 kwietnia
2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawę z dnia
15 stycznia 2015 r. o obligacjach, ustawę z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, ustawę z dnia
24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji, ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, ustawę
z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawę z dnia 16 grudnia
2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawę z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji
ubezpieczeń, ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu, ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych
osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawę z dnia
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 398, 650, 1544,
2219 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 55 i 60.
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b)

po § 2 dodaje się § 21 i 22 w brzmieniu:
„§ 21. Ilekroć w niniejszej ustawie, z wyłączeniem art. 30051–30066, albo
ustawie odrębnej jest mowa o zarządzie lub członku zarządu spółki, w prostej
spółce akcyjnej, w której powołano radę dyrektorów, należy przez to rozumieć,
odpowiednio, radę dyrektorów lub dyrektora.
§ 22. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o:
1)

udziale akcjonariusza w kapitale zakładowym spółki – w przypadku prostej
spółki

akcyjnej

przysługujących

należy
temu

przez

to

rozumieć

akcjonariuszowi

do

stosunek
liczby

liczby

akcji

wszystkich

akcji

wyemitowanych w prostej spółce akcyjnej;
2)

wpisie zmiany wysokości kapitału zakładowego do rejestru – w przypadku
prostej spółki akcyjnej należy przez to rozumieć wpis zmiany liczby akcji do
rejestru.”;

3)

w art. 11 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Spółki kapitałowe w organizacji, o których mowa w art. 161, art. 30011
i art. 323, mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości
i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.”;

4)

w art. 12 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, prosta spółka akcyjna
w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się,
odpowiednio, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółką akcyjną albo
spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną.”;

5)

w art. 14 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§

1.

Przedmiotem

wkładu

niepieniężnego

do

spółki

z

ograniczoną

odpowiedzialnością, spółki akcyjnej albo przeznaczonego na kapitał akcyjny prostej
spółki akcyjnej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług.”;
6)

art. 16 otrzymuje brzmienie:
„Art. 16. Rozporządzenie udziałem albo akcją dokonane przed wpisem spółki
kapitałowej

do

rejestru

albo

przed

zarejestrowaniem

podwyższenia

zakładowego albo emisji nowych akcji bez wartości nominalnej jest nieważne.”;

kapitału
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7)

w art. 21 w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) umowa albo statut spółki nie zawiera postanowień dotyczących firmy, przedmiotu
działalności spółki, wkładów lub – z wyłączeniem prostej spółki akcyjnej –
kapitału zakładowego;”;

8)

w art. 107 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Jeżeli komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
prosta spółka akcyjna lub spółka akcyjna, zaś komandytariuszem jest wspólnik tej
spółki, wkładu komandytariusza nie mogą stanowić jego udziały w tej spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością, akcje tej prostej spółki akcyjnej lub tej spółki
akcyjnej.”;

9)

w tytule III po dziale I dodaje się dział Ia w brzmieniu:
„DZIAŁ IA
Prosta spółka akcyjna
Rozdział 1
Powstanie spółki
Art. 3001. § 1. Prosta spółka akcyjna może być utworzona przez jedną albo więcej
osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 2. Prosta spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
§ 3. Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie
spółki.
§ 4. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.
Art. 3002. § 1. Akcje są obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady
niepieniężne.
§ 2. Wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji może być wszelki wkład mający
wartość majątkową, w szczególności świadczenie pracy lub usług.
§ 3. Akcje prostej spółki akcyjnej nie posiadają wartości nominalnej, nie stanowią
części kapitału akcyjnego i są niepodzielne.
Art. 3003. § 1. W prostej spółce akcyjnej tworzy się wyrażony w złotych kapitał
akcyjny, na który przeznacza się wniesione wkłady pieniężne oraz wkłady niepieniężne,
z uwzględnieniem art. 14 § 1. Kapitał akcyjny powinien wynosić co najmniej 1 złoty.
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§ 2. Wysokość kapitału akcyjnego nie jest określana w umowie spółki. Do zmian
wysokości kapitału akcyjnego nie stosuje się przepisów o zmianie umowy spółki.
Art. 3004. Do powstania prostej spółki akcyjnej wymaga się:
1)

zawarcia umowy spółki;

2)

ustanowienia organów wymaganych przez ustawę lub umowę spółki;

3)

pokrycia kapitału akcyjnego co najmniej w kwocie, o której mowa w art. 3003 § 1;

4)

wpisu do rejestru.
Art. 3005. § 1. Umowa prostej spółki akcyjnej powinna określać:

1)

firmę i siedzibę spółki;

2)

przedmiot działalności spółki;

3)

liczbę, serię i numery akcji, związane z nimi uprzywilejowanie, akcjonariuszy
obejmujących poszczególne akcje oraz cenę emisyjną akcji;

4)

jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – przedmiot tych wkładów, akcje
obejmowane za wkłady niepieniężne oraz akcjonariuszy, którzy obejmują te akcje;

5)

jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest świadczenie pracy bądź usług –
także rodzaj i czas świadczenia pracy bądź usług;

6)

organy ustanowione w spółce;

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.
§ 2. Umowa prostej spółki akcyjnej może określać terminy wniesienia wkładów

albo zawierać upoważnienie do ich określenia w uchwale akcjonariuszy. W przeciwnym
razie terminy wniesienia wkładów wskazuje zarząd.
Art. 3006. Umowa prostej spółki akcyjnej powinna być zawarta w formie aktu
notarialnego.
Art. 3007. § 1. Umowa prostej spółki akcyjnej może być zawarta również przy
wykorzystaniu wzorca umowy.
§ 2. Zawarcie umowy prostej spółki akcyjnej przy wykorzystaniu wzorca umowy
wymaga

wypełnienia

formularza

umowy

udostępnionego

w

systemie

teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
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§ 3. Umowa prostej spółki akcyjnej, o której mowa w § 1, jest zawarta po
wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej
zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisem elektronicznym.
§ 4. W przypadku spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca
umowy, na pokrycie akcji pierwszej emisji wnosi się wyłącznie wkłady pieniężne.
§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzorzec umowy
prostej spółki akcyjnej, a także wzorce uchwał i innych czynności wykonywanych
w systemie teleinformatycznym, mając na względzie potrzebę ułatwienia zakładania
spółek, zapewnienia sprawności postępowania przy ich zakładaniu oraz sprawności
postępowania sądowego w przedmiocie ich rejestracji, wdrożenia ułatwień w ich
funkcjonowaniu, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności obrotu
gospodarczego.
Art. 3008. § 1. Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać
dodatkowe oznaczenie „prosta spółka akcyjna”.
§ 2. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „P.S.A.”.
Art. 3009. § 1. Wkłady powinny zostać wniesione do spółki w całości w ciągu
trzech lat od dnia wpisu spółki do rejestru.
§ 2. Zarząd podejmuje niezwłocznie uchwałę stwierdzającą wniesienie wkładu
w całości.
§ 3. Wkłady wniesione do spółki powinny być zaliczane równomiernie na pokrycie
wszystkich akcji akcjonariusza, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
Art. 30010. § 1. Jeżeli wartość wkładu niepieniężnego przeznaczonego na pokrycie
kapitału akcyjnego została znacznie zawyżona w stosunku do jego wartości godziwej
w dniu objęcia akcji, akcjonariusz, który wniósł taki wkład, jest obowiązany wyrównać
spółce

brakującą

wartość.

Członkowie

zarządu

odpowiadają

solidarnie

z akcjonariuszem, chyba że nie ponoszą winy.
§ 2. Od obowiązku określonego w § 1 akcjonariusz i członkowie zarządu nie mogą
być zwolnieni.
Art. 30011. § 1. Z chwilą zawarcia umowy prostej spółki akcyjnej powstaje prosta
spółka akcyjna w organizacji.
§ 2. Spółka w organizacji jest reprezentowana przez zarząd, a do chwili jego
ustanowienia – przez pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą akcjonariuszy.
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§ 3. Odpowiedzialność osób, o których mowa w art. 13 § 1, ustaje wobec spółki
z chwilą zatwierdzenia ich czynności uchwałą akcjonariuszy.
§ 4. Zmiana umowy prostej spółki akcyjnej w organizacji wymaga zawarcia
umowy przez akcjonariuszy. Przepisu nie stosuje się do umowy prostej spółki akcyjnej
zawartej zgodnie z art. 3007.
Art. 30012. § 1. Zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego
ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis spółki
do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu.
§ 2. Zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego powinno zawierać:
1)

firmę, siedzibę i adres spółki;

2)

przedmiot działalności spółki;

3)

liczbę akcji;

4)

jeżeli umowa spółki przewiduje emisję różnych rodzajów akcji – liczbę akcji
uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania;

5)

jeżeli

umowa

spółki

przewiduje

przyznanie

uprawnień

indywidualnych

określonym akcjonariuszom albo tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku
spółki niewynikające z akcji – zaznaczenie tych okoliczności;
6)

wysokość kapitału akcyjnego;

7)

jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności;

8)

nazwiska i imiona członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki;

9)

nazwiska i imiona członków rady nadzorczej, jeżeli umowa spółki wymaga
ustanowienia rady nadzorczej;

10) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
11) jeżeli umowa spółki wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki –
oznaczenie tego pisma.
§ 3. Do zgłoszenia spółki do rejestru należy dołączyć:
1)

umowę spółki;

2)

oświadczenie wszystkich członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego,
ustalonej na podstawie sumy wartości wniesionych wkładów, przeznaczonych na
kapitał akcyjny;

3)

oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie akcji zostały
wniesione w części przewidzianej w umowie spółki;
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4)

jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny
zawierający umowę spółki – dowód ich ustanowienia z wyszczególnieniem składu
osobowego;

5)

adresy do doręczeń członków zarządu.
§ 4. Jednocześnie ze zgłoszeniem należy złożyć podpisaną przez wszystkich

członków zarządu listę akcjonariuszy z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy)
oraz liczby akcji objętych przez każdego z nich.
§ 5. W przypadku zgłoszenia spółki, której umowę spółki zawarto przy
wykorzystaniu wzorca umowy, dokumenty wskazane w § 3 i 4 powinny zostać
sporządzone na formularzach udostępnianych w systemie teleinformatycznym
i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo
podpisem osobistym.
Art. 30013. § 1. Do zgłoszenia spółki do rejestru, postępowania w przedmiocie
wpisu spółki do rejestru i stwierdzenia braków wynikłych z niedopełnienia przepisów
prawa po zarejestrowaniu spółki, przepisy art. 164 § 3, art. 165, art. 169, art. 170
i art. 172 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Do zgłoszenia spółki do rejestru w sprawach nieuregulowanych w ustawie
stosuje się przepisy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Art. 30014. § 1. W spółce jednoosobowej jedyny akcjonariusz wykonuje
uprawnienia walnego zgromadzenia. Przepisy o walnym zgromadzeniu stosuje się
odpowiednio.
§ 2. W przypadku gdy wszystkie akcje spółki przysługują jedynemu
akcjonariuszowi albo jedynemu akcjonariuszowi i spółce, oświadczenie woli takiego
akcjonariusza składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności,
chyba że ustawa stanowi inaczej.
Rozdział 2
Prawa i obowiązki akcjonariuszy
Oddział 1
Akcje i uprawnienia indywidualne akcjonariusza
Art. 30015. § 1. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku oraz prawo do wypłaty
z kapitału akcyjnego w kwocie wynikającej z rocznego sprawozdania finansowego,
która została przeznaczona do wypłaty w uchwale akcjonariuszy.
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§ 2. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy (dywidenda) nie może
przekraczać sumy zysku za ostatni rok obrotowy, niepodzielonych zysków z lat
ubiegłych, utworzonych z zysku kapitałów rezerwowych, które mogą być przeznaczone
do podziału, oraz kapitału akcyjnego. Tak uzyskaną sumę należy pomniejszyć
o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową
spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały rezerwowe,
które nie mogą być przeznaczone do podziału.
§ 3. Dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji, chyba że umowa spółki
stanowi inaczej.
§ 4. Wypłata na rzecz akcjonariuszy z kapitału akcyjnego nie może doprowadzić
do zmniejszenia kwoty tego kapitału poniżej 1 złotego. Do wypłaty z kapitału akcyjnego
z części tego kapitału stanowiącej 5% sumy zobowiązań spółki wynikającej
z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy stosuje się
odpowiednio przepisy art. 456 § 1 i 2.
§ 5. Wypłata na rzecz akcjonariuszy nie może doprowadzić do utraty przez spółkę,
w normalnych okolicznościach, zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań
pieniężnych w terminie sześciu miesięcy od dnia dokonania wypłaty.
§ 6. Wypłata z kapitału akcyjnego może nastąpić po wpisie zmiany jego wysokości
do rejestru. W przypadku, o którym mowa w § 4, do wniosku o wpis zmiany wysokości
kapitału akcyjnego stosuje się odpowiednio przepis art. 458 § 2 pkt 4.
Art. 30016. § 1. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są
akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu podjęcia uchwały o wypłacie
dywidendy.
§ 2. Umowa spółki może upoważniać walne zgromadzenie do określenia dnia,
według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok
obrotowy (dzień dywidendy).
§ 3. Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia
uchwały o wypłacie dywidendy.
§ 4. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego
zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa takiego dnia,
dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez zarząd.
Art. 30017. § 1. Umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłacania
akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy. Przepisy
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art. 30015 § 2–5 stosuje się odpowiednio, przy czym zaliczka nie może być wypłacana
z kapitału akcyjnego.
§ 2. W przypadku gdy w danym roku obrotowym zaliczka na poczet
przewidywanej dywidendy została wypłacona akcjonariuszom, a spółka odnotowała
stratę albo osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek,
akcjonariusze zwracają zaliczki w:
1)

całości – w przypadku odnotowania straty albo

2)

części

odpowiadającej

wysokości

przekraczającej

zysk

przypadający

akcjonariuszowi za dany rok obrotowy – w przypadku osiągnięcia zysku
w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek na poczet przewidywanej
dywidendy.
Art. 30018. § 1. Umowa spółki może przewidywać, że akcjonariuszowi, któremu
nie wypłacono w pełni albo częściowo dywidendy z akcji uprzywilejowanych
w zakresie dywidendy w danym roku obrotowym, przysługuje wyrównanie z zysku
w następnych latach, nie później jednak niż w ciągu kolejnych pięciu lat obrotowych.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zaliczek na poczet dywidendy.
Art. 30019. Na pokrycie strat należy zasilić kapitał akcyjny, przeznaczając na ten
cel co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, jeżeli kapitał ten nie osiągnął 5% sumy
zobowiązań spółki wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni
rok obrotowy.
Art. 30020. Uchwała akcjonariuszy może przeznaczyć na kapitał akcyjny środki,
o których mowa w art. 30015 § 2. Uchwała ta nie uprawnia akcjonariuszy do objęcia
nowych akcji.
Art. 30021.Wartość świadczeń spełnianych przez spółkę na rzecz akcjonariuszy
z innego tytułu niż prawa wynikające z akcji, a także na rzecz spółek lub spółdzielni
z nimi powiązanych albo pozostających do nich w stosunku dominacji lub zależności,
nie może przekraczać wartości godziwej świadczenia wzajemnego otrzymanego przez
spółkę.
Art. 30022. § 1. Akcjonariusz, który otrzymał wypłatę dokonaną wbrew przepisom
prawa lub postanowieniom umowy spółki (odbiorca), jest obowiązany do jej zwrotu.
§ 2. Członkowie organów spółki odpowiadają za zwrot wypłaty solidarnie z jej
odbiorcą, chyba że nie ponoszą winy.
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§ 3. Zobowiązani nie mogą być zwolnieni od odpowiedzialności, o której mowa
w § 1 i 2.
§ 4. Roszczenia, o których mowa w § 1 i 2, przedawniają się z upływem trzech lat
od dnia wypłaty, z wyjątkiem roszczeń wobec odbiorcy, który wiedział o bezprawności
otrzymanej wypłaty.
Art. 30023. § 1. Akcja daje prawo do jednego głosu.
§ 2. Zastawnik i użytkownik akcji mogą wykonywać prawo głosu, jeżeli
przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy
w rejestrze akcjonariuszy dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do
wykonywania prawa głosu, chyba że umowa spółki zakazuje przyznawania prawa głosu
zastawnikowi lub użytkownikowi akcji albo uzależnia je od zgody organu spółki.
Art. 30024. Prawo kontroli służy każdemu akcjonariuszowi. Do wykonywania
prawa kontroli przepis art. 212 stosuje się odpowiednio.
Art. 30025. § 1. Spółka może emitować akcje o szczególnych uprawnieniach, które
powinny być określone w umowie spółki (akcje uprzywilejowane).
§ 2. Uprzywilejowanie, o którym mowa w § 1, może dotyczyć w szczególności
prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji spółki.
Art. 30026. § 1. Z akcji uprzywilejowanych może wynikać szczególne uprawnienie,
zgodnie z którym każda kolejna emisja nowych akcji nie może naruszać określonego
minimalnego stosunku liczby głosów przypadających na te akcje uprzywilejowane do
ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje spółki (akcje założycielskie).
W przypadku emisji nowych akcji, która mogłaby naruszyć ten stosunek, liczba głosów
z akcji założycielskich ulega odpowiedniemu zwiększeniu.
§ 2. Uchwała o emisji nowych akcji wskazuje liczbę głosów, jaka będzie
przypadać na akcje założycielskie po wpisie do rejestru nowej emisji akcji.
§ 3. Akcje założycielskie mogą być przedmiotem kolejnych emisji.
Art. 30027. Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy może być
wyłączone prawo głosu (akcje nieme). Umowa spółki może określać okoliczności,
w których akcje nieme uzyskują prawo głosu.
Art. 30028. § 1. Umowa spółki może przyznać oznaczonemu akcjonariuszowi
uprawnienia indywidualne, w szczególności uprawnienie do powołania lub odwołania
członków zarządu lub rady nadzorczej.
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§ 2. Uprawnienia indywidualne akcjonariusza wygasają najpóźniej z dniem,
w którym przestaje być on akcjonariuszem spółki, chyba że umowa spółki stanowi
inaczej.
Oddział 2
Forma akcji
Art. 30029. § 1. Akcje nie mają formy dokumentu.
§ 2. Przepisy o akcjach stosuje się odpowiednio do warrantów subskrypcyjnych
i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku spółki.
§ 3. Akcje podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.
§ 4. W przypadku objęcia akcji wpis do rejestru akcjonariuszy następuje po wpisie
spółki do rejestru albo po wpisie do rejestru nowej emisji akcji.
Art. 30030. § 1. Rejestr akcjonariuszy prowadzi:
1)

podmiot, który na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244) jest
uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych;

2)

notariusz prowadzący kancelarię notarialną na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
§ 2. Do zadań podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy należy zapewnienie

zgodności liczby akcji zarejestrowanych w rejestrze z liczbą wyemitowanych akcji oraz
dokonywanie wpisów zmian danych, o których mowa w art. 30032 § 1.
§ 3. Rejestr akcjonariuszy jest prowadzony w postaci elektronicznej, która może
mieć formę rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych.
§ 4. Niezależnie od formy rejestru akcjonariuszy, podmiot, o którym mowa w § 1,
prowadzi ten rejestr w sposób, który zapewnia bezpieczeństwo i integralność zawartych
w nim danych.
§ 5. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy wymaga uchwały
walnego zgromadzenia. Przy zawiązaniu spółki wyboru dokonują akcjonariusze.
Art. 30031. § 1. Spółka jest obowiązana do niezwłocznego zawarcia umowy
o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem wybranym zgodnie z art. 30030 § 5.
§ 2. Rozwiązanie przez spółkę umowy, o której mowa w § 1, jest dopuszczalne
jedynie pod warunkiem zawarcia nowej umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
Rozwiązanie umowy przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy jest dopuszczalne
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jedynie z ważnych powodów, z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie krótszego niż
trzy miesiące.
Art. 30032. § 1. Rejestr akcjonariuszy zawiera:
1)

firmę, siedzibę i adres spółki;

2)

oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru;

3)

datę zarejestrowania spółki i emisji akcji;

4)

serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji;

5)

nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza oraz adres jego miejsca
zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty
elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach ze
spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty
elektronicznej;

6)

na żądanie osoby mającej interes prawny, wpis o przejściu akcji lub praw
zastawniczych na inną osobę lub o ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa
rzeczowego wraz z datą wpisu oraz wskazaniem nabywcy albo zastawnika lub
użytkownika, adresu ich miejsca zamieszkania albo siedziby lub innych adresów
do doręczeń, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli osoby te wyraziły zgodę
na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr
akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz liczby, rodzaju, serii
i numerów nabytych albo obciążonych akcji;

7)

na żądanie zastawnika lub użytkownika wpis, że przysługuje mu prawo
wykonywania prawa głosu z obciążonej akcji;

8)

na żądanie akcjonariusza wpis o wykreśleniu obciążenia jego akcji ograniczonym
prawem rzeczowym;

9)

wzmiankę o tym, czy akcje zostały w całości pokryte;

10) ograniczenia co do rozporządzania akcją;
11) postanowienia umowy spółki o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.
§ 2. Umowa spółki może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące informacji
ujawnianych w rejestrze akcjonariuszy.
Art. 30033. § 1. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy dokonuje wpisu
w rejestrze akcjonariuszy na żądanie spółki lub innej osoby mającej interes prawny
w dokonaniu wpisu, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie siedmiu dni od
otrzymania żądania.
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§ 2. W przypadku żądania przekazanego przez komornika w trybie art. 911 3 § 2
Kodeksu postępowania cywilnego, ujawnienie w rejestrze akcjonariuszy zajęcia praw
majątkowych akcjonariusza następuje z urzędu i jest wolne od opłat.
§ 3. Przed dokonaniem wpisu w rejestrze akcjonariuszy, z wyłączeniem przypadku,
o którym mowa w § 2, podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy powiadamia o treści
zamierzonego wpisu osobę, której uprawnienia mają być wykreślone, zmienione lub
obciążone przez wpis, chyba że wyraziła ona zgodę na wpis.
§ 4. Osoba żądająca wpisu jest obowiązana przedłożyć podmiotowi prowadzącemu
rejestr akcjonariuszy dokumenty uzasadniające dokonanie wpisu. Podstawę dokonania
wpisu stanowi także oświadczenie akcjonariusza o zobowiązaniu do przeniesienia akcji
albo obciążeniu akcji ograniczonym prawem rzeczowym.
§ 5. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy bada treść i formę dokumentów
uzasadniających dokonanie wpisu. Podmiot ten nie ma jednak obowiązku badania
zgodności z prawem oraz prawdziwości dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu,
w tym podpisów zbywcy akcji lub osób ustanawiających ograniczone prawo rzeczowe
na akcji, chyba że poweźmie w tym względzie uzasadnione wątpliwości.
§ 6. Przy dokonywaniu wpisów do rejestru akcjonariuszy podmiot prowadzący
rejestr uwzględnia ograniczenia co do rozporządzania akcją.
§ 7. O dokonanym wpisie podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy niezwłocznie
powiadamia osobę żądającą wpisu oraz spółkę. W przypadku niedokonania wpisu
podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy niezwłocznie powiadamia osobę żądającą
wpisu, podając przyczyny niedokonania wpisu.
Art. 30034. § 1. Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla spółki i każdego
akcjonariusza.
§ 2. Podmioty, o których mowa w § 1, mają prawo dostępu do danych zawartych
w rejestrze

akcjonariuszy

za

pośrednictwem

podmiotu

prowadzącego

rejestr

akcjonariuszy.
§ 3. Podmioty, o których mowa w § 1, mają prawo żądać wydania, w postaci
papierowej lub elektronicznej, informacji z rejestru akcjonariuszy.
Oddział 3
Przeniesienie akcji
Art. 30035. § 1. Akcje są zbywalne.

– 14 –
§ 2. Akcje nie mogą być dopuszczane ani wprowadzane do obrotu
zorganizowanego w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.
§ 3. Rozporządzające czynności prawne dokonane z naruszeniem § 2 są ważne.
§ 4. Zbycie lub obciążenie akcji powinno być dokonane w formie dokumentowej
pod rygorem nieważności.
Art. 30036. § 1. Nabycie akcji lub ustanowienie na niej ograniczonego prawa
rzeczowego następuje z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu
wskazującego nabywcę albo zastawnika lub użytkownika oraz liczbę, rodzaj, serię
i numery nabytych albo obciążonych akcji.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się w przypadku objęcia akcji, z zastrzeżeniem
art. 300118, a także powołania do spadku, zapisu windykacyjnego, wniesienia akcji jako
wkładu niepieniężnego do spółki, połączenia, podziału lub przekształcenia spółki lub
zajścia innego zdarzenia prawnego powodującego z mocy prawa przejście akcji lub
ustanowionego na niej ograniczonego prawa rzeczowego na inną osobę. Przepis
art. 30037 § 1 stosuje się.
Art. 30037 § 1. Wobec spółki uważa się za akcjonariusza osobę wpisaną do rejestru
akcjonariuszy.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zastawnika lub użytkownika akcji.
§ 3. Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa w spółce przez wspólnego
przedstawiciela. Za świadczenia związane z akcją odpowiadają solidarnie.
§ 4. Jeżeli współuprawnieni nie wskazali wspólnego przedstawiciela, oświadczenia
spółki mogą być dokonywane wobec któregokolwiek z nich.
Art. 30038. § 1. Umowa spółki może uzależnić rozporządzenie akcją od zgody
spółki lub w inny sposób je ograniczyć.
§ 2. Jeżeli spółka odmawia zgody na przeniesienie akcji, powinna wskazać innego
nabywcę. Termin do wskazania nabywcy, cenę albo sposób jej określenia oraz termin
zapłaty określa umowa spółki. W braku tych postanowień akcja może być zbyta bez
ograniczenia. Termin do wskazania nabywcy nie może być dłuższy niż miesiąc od dnia
zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji.
§ 3. Czynności, o których mowa w § 2, dokonuje zarząd w formie dokumentowej
pod rygorem nieważności, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Przepis ten stosuje
się odpowiednio do akcji, którymi rozporządzenie zostało w inny sposób ograniczone.
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§ 4. Jeżeli spółka nie wskazała nabywcy w terminie, o którym mowa w § 2, albo
wskazany przez spółkę nabywca nie uiścił ceny nabycia w terminie określonym
w umowie spółki, akcjonariusz może swobodnie rozporządzić akcją, chyba że nie
przyjął oferowanej zapłaty.
§ 5. Zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody spółki.
Art. 30039. § 1. Zbycie akcji nie w pełni pokrytej wymaga zgody spółki aż do
chwili wniesienia wkładu w całości. Zgoda spółki wymaga formy dokumentowej pod
rygorem nieważności, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
§ 2. Spółka może odmówić zgody na zbycie akcji nie w pełni pokrytej bez
wskazania innego nabywcy. Udzielenie bądź odmowa udzielenia zgody następuje
w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia przez akcjonariusza zamiaru zbycia akcji.
Spółka niezwłocznie informuje nabywcę o braku pełnego pokrycia akcji.
§ 3. Nabywca akcji nie w pełni pokrytej odpowiada wobec spółki solidarnie ze
zbywcą za wniesienie pozostałej części wkładu.
Art. 30040. § 1. Umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki
spadkobierców na miejsce zmarłego akcjonariusza. W tym przypadku umowa spółki
powinna określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki, pod
rygorem bezskuteczności ograniczenia lub wyłączenia. Spłata należna spadkobiercom
powinna uwzględnić stosunek wartości wkładu wniesionego i niewniesionego.
§ 2. W razie śmierci akcjonariusza uprawnionego z akcji objętych za wkład
w postaci świadczenia pracy lub usług, który nie został w całości wniesiony, wstąpienie
do spółki spadkobierców wymaga zgody spółki, chyba że umowa spółki stanowi
inaczej. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie oraz przepis art. 30039 § 2 stosuje się
odpowiednio.
§ 3. Umowa spółki może wyłączyć lub w określony sposób ograniczyć podział
akcji między spadkobierców.
Art. 30041. § 1. Umowa spółki może przewidywać, że pozostali akcjonariusze mają
prawo pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia przez innego
akcjonariusza (prawo pierwszeństwa). Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, stosuje
się przepisy § 2–7.
§ 2. Prawo pierwszeństwa przysługuje akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby
posiadanych akcji.
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§ 3. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje na rzecz osoby trzeciej (akcjonariusz
zbywający) zawiadamia zarząd o warunkach planowanego zbycia akcji, w szczególności
o nabywcy, cenie akcji lub sposobie jej ustalenia oraz terminie zapłaty.
§ 4. Jednocześnie z dokonaniem zawiadomienia, o którym mowa w § 3,
akcjonariusz zbywający składa pozostałym akcjonariuszom za pośrednictwem zarządu
ofertę nabycia akcji na warunkach przewidzianych dla umowy z osobą trzecią,
wyznaczając termin do złożenia przez nich oświadczenia o przyjęciu oferty nabycia
akcji. Termin ten nie może być krótszy niż czternaście dni od dnia otrzymania oferty.
§ 5. Oświadczenie akcjonariusza o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa i przyjęciu
oferty powinno zostać złożone akcjonariuszowi zbywającemu za pośrednictwem
zarządu w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Niezwłocznie po upływie
terminu,

o

którym

mowa

w

§

4, zarząd

przekazuje

zbywcy informację

o akcjonariuszach, którzy skorzystali z prawa pierwszeństwa.
§ 6. Wymogów, o których mowa w § 3–5, nie stosuje się, jeżeli wszyscy pozostali
akcjonariusze złożyli oświadczenia, w formie dokumentowej pod rygorem nieważności,
o rezygnacji z przysługującego im prawa pierwszeństwa.
§ 7. Zarząd wyraża zgodę na zbycie akcji, jeżeli spełnione zostały wymogi,
o których mowa w § 3–5 albo § 6.
Art. 30042. Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do ułamkowych
części akcji.
Oddział 4
Umorzenie akcji i nabycie własnych akcji
Art. 30043. § 1. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza (umorzenie
dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
§ 2. Umorzenie akcji stanowi zmianę umowy spółki.
§ 3. Od chwili uiszczenia spłaty za akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu
akcjonariusz nie może wykonywać z nich praw udziałowych.
§ 4. Na spłatę z tytułu umorzenia akcji mogą być przeznaczone środki, o których
mowa w art. 30015 § 2. Do uiszczenia spłaty stosuje się przepisy art. 30015 § 4–6.
Art. 30044. § 1. Umorzenie przymusowe jest dopuszczalne, o ile umowa spółki tak
stanowi i określa przesłanki umorzenia przymusowego. Zmiana umowy spółki
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przewidująca umorzenie przymusowe akcji objętych przed zmianą umowy spółki
wymaga zgody uprawnionego z tych akcji.
§ 2. Umorzenie przymusowe następuje za spłatą, która nie może być niższa od
wartości godziwej akcji. Spółka uiszcza spłatę po dokonaniu wpisu umorzenia akcji do
rejestru.
Art. 30045. Umowa spółki może stanowić, że akcje ulegają umorzeniu w razie
ziszczenia się określonego zdarzenia bez podjęcia uchwały akcjonariuszy. W przypadku
ziszczenia się określonego w umowie spółki zdarzenia zarząd niezwłocznie podejmuje
uchwałę stwierdzającą umorzenie akcji i zgłasza ją do rejestru albo podejmuje uchwałę
stwierdzającą, że umorzenie nie doszło do skutku, jeżeli spółka nie dysponuje środkami,
o których mowa w art. 30015 § 2, na uiszczenie pełnej spłaty za umarzane akcje.
Art. 30046. § 1. Spółka nie może nabywać wyemitowanych przez nią akcji (akcje
własne). Zakaz ten nie dotyczy:
1)

nabycia akcji w celu umorzenia;

2)

nabycia akcji na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego w uchwale
akcjonariuszy;

3)

nabycia akcji w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń spółki, których nie
można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza;

4)

nabycia akcji w drodze sukcesji uniwersalnej;

5)

nabycia akcji w innych przypadkach przewidzianych w ustawie.
§ 2. W przypadku określonym w § 1 pkt 2 nabycie akcji własnych może nastąpić

tylko wtedy, gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1)

nabywane akcje są w pełni pokryte;

2)

łączna liczba akcji, wliczając w to akcje nabyte na podstawie innych tytułów oraz
akcje nabyte przez spółki lub spółdzielnie, o których mowa w § 9, nie przekracza
25% wszystkich akcji spółki;

3)

łączna cena nabycia akcji, powiększona o koszty ich nabycia, nie jest wyższa od
kwoty kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, o której mowa
w art. 30015 § 2.
§ 3. Do zapłaty ceny nabycia akcji własnych w przypadku określonym w § 1 pkt 2

stosuje się przepisy art. 30015 § 4–6.
§ 4. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do ustanowienia zastawu na akcjach
własnych.
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§ 5. Rozporządzające czynności prawne dokonane z naruszeniem przepisów § 1–4
są ważne.
§ 6. Akcje własne nabyte z naruszeniem § 1–3 oraz akcje nabyte w drodze
egzekucji powinny zostać zbyte w terminie roku od dnia ich nabycia. Jeżeli akcje własne
nie zostały zbyte w tym terminie, zarząd dokona ich niezwłocznego umorzenia bez
uchwały akcjonariuszy.
§ 7. Akcje własne należy umieścić w bilansie w osobnej pozycji aktywów.
Równocześnie należy zmniejszyć kapitał rezerwowy na akcje własne utworzony
zgodnie z § 2 pkt 3 i odpowiednio zwiększyć kapitał bądź kapitały, z których został on
utworzony.
§ 8. Spółka nie wykonuje praw z akcji własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich
zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.
§ 9. Przepisy § 1–8 stosuje się odpowiednio do nabycia akcji spółki przez osobę
trzecią, działającą na rachunek spółki. Dotyczy to także nabycia akcji spółki
dominującej przez spółkę lub spółdzielnię zależną.
Art. 30047. § 1. Spółka nie może obejmować akcji własnych. Zakaz ten dotyczy
również obejmowania akcji spółki dominującej przez spółkę lub spółdzielnię zależną.
§ 2. Objęcie akcji z naruszeniem przepisu § 1 jest ważne.
§ 3. W przypadku objęcia akcji z naruszeniem przepisu § 1 członek zarządu
odpowiada solidarnie wraz z osobą, która objęła akcje, za pełne wniesienie wkładu,
chyba że nie ponosi winy.
§ 4. Jeżeli akcje spółki zostały objęte przez osobę, która działała we własnym
imieniu, lecz na rachunek spółki albo spółki lub spółdzielni od niej zależnej,
obejmującego uważa się za osobę działającą na własny rachunek.
§ 5. Przepisy art. 30046 § 6–8 stosuje się odpowiednio do akcji własnych objętych
przez spółkę z naruszeniem przepisu § 1.
Oddział 5
Wyłączenie, ustąpienie akcjonariusza i unieważnienie akcji
Art. 30048. § 1. Na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje
reprezentujące więcej niż połowę ogólnej liczby głosów sąd, z ważnych przyczyn
dotyczących danego akcjonariusza, może orzec jego wyłączenie ze spółki. Umowa
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spółki może ograniczyć to uprawnienie do akcjonariusza lub akcjonariuszy
posiadających akcje reprezentujące większą liczbę głosów.
§ 2. Do wyłączenia akcjonariusza ze spółki przepisy art. 266 § 2 zdanie drugie i § 3
oraz art. 267–269 stosuje się odpowiednio.
Art. 30049. § 1. Na żądanie akcjonariusza sąd może orzec o jego ustąpieniu ze
spółki (akcjonariusz ustępujący), jeżeli zachodzi ważna przyczyna uzasadniona
stosunkami między akcjonariuszami lub między spółką a akcjonariuszem ustępującym,
skutkująca rażącym pokrzywdzeniem akcjonariusza ustępującego.
§ 2. Powództwo o ustąpienie akcjonariusza ze spółki wytacza się przeciwko spółce
oraz wszystkim pozostałym akcjonariuszom przed sąd właściwy według miejsca
siedziby spółki.
§ 3. Akcje posiadane przez akcjonariusza ustępującego podlegają wykupowi po
cenie odpowiadającej wartości godziwej, ustalonej przez sąd na dzień doręczenia
pozwu. Orzekając o ustąpieniu akcjonariusza, sąd określa również termin, w jakim cena
wykupu powinna zostać zapłacona na rzecz akcjonariusza ustępującego wraz
z odsetkami od dnia doręczenia pozwu.
§ 4. Wykupu akcji akcjonariusza ustępującego dokonuje spółka na rachunek
pozostałych akcjonariuszy, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. Za
zapłatę ceny wykupu spółka i akcjonariusze, przeciwko którym wytoczono powództwo
odpowiadają solidarnie.
Art. 30050. § 1. Na żądanie akcjonariusza albo spółki sąd może unieważnić
wszystkie albo niektóre akcje w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania do wniesienia wkładów na pokrycie tych akcji.
§ 2. Sąd, orzekając o unieważnieniu akcji, określa wysokość spłaty należnej
akcjonariuszowi za unieważnione akcje, która powinna uwzględnić stosunek wartości
wkładu wniesionego i niewniesionego.
§ 3. W celu zabezpieczenia powództwa sąd może, z ważnych powodów, zawiesić
akcjonariusza w wykonywaniu jego praw udziałowych w spółce.
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Rozdział 3
Organy spółki
Oddział 1
Przepisy wspólne dla zarządu, rady nadzorczej i rady dyrektorów
Art. 30051. § 1. W spółce ustanawia się zarząd albo radę dyrektorów.
§ 2. Umowa spółki może przewidywać, że oprócz ustanowienia zarządu w spółce
należy również ustanowić radę nadzorczą.
§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszego oddziału mowa jest o „organie”, należy przez
to rozumieć odpowiednio zarząd, radę nadzorczą albo radę dyrektorów.
Art.

30052. Wobec spółki

członkowie zarządu i

dyrektorzy podlegają

ograniczeniom ustanowionym w umowie spółki oraz, jeżeli umowa spółki nie stanowi
inaczej, w uchwałach akcjonariuszy.
Art. 30053. Członek organu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków
dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru jego działalności oraz
dochować lojalności wobec spółki.
Art. 30054. § 1. W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka
organu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób,
z którymi jest powiązany osobiście, członek organu powinien ujawnić sprzeczność
interesów, wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać
zaznaczenia tego w protokole.
§ 2. Członek organu nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu
mandatu.
§ 3. Członek zarządu ani dyrektor nie mogą bez zgody spółki zajmować się
interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik
spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź
uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, chyba że
umowa spółki stanowi inaczej. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej
spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu albo dyrektora co
najmniej 10% ogólnej liczby głosów lub ogólnej liczby udziałów lub akcji bądź prawa
do powołania co najmniej jednego członka zarządu albo dyrektora. Jeżeli umowa spółki
nie stanowi inaczej, zgody udziela organ uprawniony do powoływania członka organu.
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Art. 30055. § 1. Mandat członka organu wygasa z dniem odbycia walnego
zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok
obrotowy przypadający po dniu powołania, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
w szczególności przewiduje powołanie na czas nieoznaczony.
§ 2. Jeżeli umowa spółki przewiduje powołanie członka organu na kadencję, liczy
się ją w latach obrotowych, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W takim przypadku
mandat

członka

organu

wygasa

z

dniem

odbycia

walnego

zgromadzenia

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok kadencji członka organu, chyba
że umowa spółki stanowi inaczej.
§ 3. Jeżeli umowa spółki przewiduje, że członków organu powołuje się na okres
wspólnej kadencji, mandat członka organu powołanego przed upływem danej kadencji
organu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków organu,
chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
§ 4. Mandat członka organu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo
odwołania ze składu organu.
§ 5. Do złożenia rezygnacji przez członka organu stosuje się odpowiednio przepisy
o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.
§ 6. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka organu, z wyłączeniem rady nadzorczej,
żaden mandat w organie nie byłby obsadzony, członek organu składa rezygnację
akcjonariuszom, zwołując jednocześnie walne zgromadzenie, o którym mowa
w art. 30082, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zaproszenie na walne
zgromadzenie zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka organu. Rezygnacja jest
skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano walne zgromadzenie.
Art. 30056. § 1. Jeżeli organ jest wieloosobowy, na prezesie albo przewodniczącym
organu oraz na członkach organu spoczywa obowiązek należytego organizowania prac
organu, a w szczególności, gdy jest to konieczne, określenia organizacji organu
i sposobu wykonywania czynności w regulaminie organu. Umowa spółki może
przewidywać zatwierdzenie regulaminu uchwałą akcjonariuszy albo rady nadzorczej.
§ 2. Regulamin organu lub umowa spółki mogą ustanowić komitet organu
z zadaniem przygotowania lub wykonania jego uchwał. Organ może uchwalić regulamin
komitetu określający organizację i sposób wykonywania powierzonych zadań.
§ 3. W skład komitetu wchodzi co najmniej dwóch członków organu. W skład
komitetu mogą wchodzić także inne osoby z głosem doradczym.
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Art. 30057. § 1. Uchwała organu może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie
organu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu organu bądź głosowaniu na
piśmie lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
§ 2. Rada nadzorcza albo rada dyrektorów podejmuje uchwały, jeżeli
w posiedzeniu lub w głosowaniu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość wzięła udział co najmniej połowa jej
członków. Umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące kworum
rady nadzorczej albo rady dyrektorów.
§ 3. Członków organu uczestniczących w głosowaniu na piśmie lub za pomocą
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uwzględnia się przy
ustalaniu kworum, chyba że umowa spółki lub regulamin organu stanowią inaczej.
§ 4. Uchwały organu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że umowa
spółki stanowi inaczej. Umowa spółki może przewidywać, że w przypadku równości
głosów decyduje głos prezesa, przewodniczącego lub innego członka organu.
§ 5. Uchwały organu są protokołowane. Protokół powinien wymieniać członków
organu uczestniczących w głosowaniu oraz zawierać treść podjętych uchwał i wynik
głosowania.
§ 6. Uchwała o powołaniu pełnomocnika w celu zawarcia z członkiem zarządu
albo dyrektorem umowy spółki, która ma zostać zawarta przy wykorzystaniu wzorca
umowy, może zostać podjęta przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie
teleinformatycznym.
§ 7. W spółce, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy,
uchwała o ustanowieniu prokury może zostać podjęta przy wykorzystaniu wzorca
udostępnionego w systemie teleinformatycznym.
Art. 30058. § 1. Członek rady nadzorczej lub członek zarządu albo dyrektor mogą
żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej albo rady dyrektorów, podając
proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
§ 2. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej albo rady dyrektorów nie zwoła
posiedzenia, wyznaczając termin posiedzenia lub głosowania na piśmie lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przypadający
w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może samodzielnie
zwołać posiedzenie.
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Art. 30059. § 1. W umowie między spółką a firmą audytorską wybraną do badania
lub przeglądu sprawozdania finansowego spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany
uchwałą akcjonariuszy albo rada nadzorcza.
§ 2. Umowa spółki może przewidywać, że w umowie między spółką a firmą
audytorską wybraną do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego spółkę może
także reprezentować dyrektor niewykonawczy działający na podstawie uchwały rady
dyrektorów podjętej wyłącznie przez dyrektorów niewykonawczych.
Art. 30060. § 1. Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie
papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki
powinny zawierać:
1)

firmę spółki, jej siedzibę i adres;

2)

oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja
spółki, oraz numer pod którym prosta spółka akcyjna jest wpisana do rejestru;

3)

numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4)

wysokość kapitału akcyjnego.
§ 2. W pismach i zamówieniach handlowych składanych przez spółkę w formie

papierowej zamiast aktualnej wysokości kapitału akcyjnego z dnia sporządzenia pisma
bądź zamówienia handlowego spółka może wykazać kapitał akcyjny według stanu na
ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego ze wskazaniem tego dnia. Jeżeli spółka nie
była zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego na ostatni dzień
poprzedniego roku obrotowego, rozstrzyga stan kapitału akcyjnego na dzień wpisu
spółki do rejestru.
Oddział 2
Zarząd
Art. 30061. § 1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.
§ 2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.
§ 3. Członków zarządu powołują i odwołują, a ponadto zawieszają w czynnościach
z ważnych powodów, akcjonariusze uchwałą, chyba że umowa stanowi inaczej.
§ 4. Jeżeli w spółce została ustanowiona rada nadzorcza, członków zarządu
powołuje i odwołuje oraz zawiesza w czynnościach z ważnych powodów rada
nadzorcza.
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Art. 30062. § 1. Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą
akcjonariuszy. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku prawnego dotyczącego
pełnienia funkcji członka zarządu.
§ 2. Umowa spółki może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać
prawo odwołania do ważnych powodów.
Art. 30063. § 1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są
obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa
spółki lub regulamin zarządu stanowi inaczej.
§ 2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu.
§ 3. Odwołać prokurę może każdy członek zarządu.
Art. 30064. § 1. Prawo członka zarządu do reprezentowania spółki dotyczy
wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki.
§ 2. Prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze
skutkiem prawnym wobec osób trzecich.
Art. 30065. § 1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, a umowa spółki nie zawiera
żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki
jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu
łącznie z prokurentem.
§ 2. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być
dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 nie wyłączają ustanowienia prokury i nie ograniczają praw
prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.
Art. 30066. § 1. W umowie między spółką a członkiem zarządu, jak również
w sporze z nim spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą akcjonariuszy albo
rada nadzorcza.
§ 2. Uchwała akcjonariuszy może określać wynagrodzenie członków zarządu.
§ 3. W przypadku gdy akcjonariusz, o którym mowa w art. 30014, jest zarazem
członkiem zarządu, przepisu § 1 nie stosuje się. Czynność prawna między tym
akcjonariuszem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego.
O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd
rejestrowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
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Oddział 3
Rada nadzorcza
Art. 30067. § 1. Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków,
powoływanych i odwoływanych uchwałą akcjonariuszy.
§ 2. Umowa spółki może przewidywać inny sposób powoływania lub odwoływania
członków rady nadzorczej.
Art. 30068. § 1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki.
§ 2. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena prawidłowości
i rzetelności sprawozdań, o których mowa w art. 30081 § 2 pkt 1, oraz ocena wniosków
zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu
zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
§

3.

Umowa

spółki

może

rozszerzyć

uprawnienia

rady

nadzorczej,

a w szczególności przewidywać, że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady
nadzorczej przed dokonaniem określonych w umowie spółki czynności. Rada nadzorcza
może określić uchwałą czynności, dla których podjęcia zarząd jest zobowiązany uzyskać
zgodę rady nadzorczej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
Art. 30069. § 1. Z ważnych powodów rada nadzorcza może zawiesić
w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegować
członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego
wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali zawieszeni, których mandaty
wygasły z innych przyczyn niż upływ kadencji, albo którzy z innych przyczyn nie mogą
sprawować swoich czynności.
§ 2. Prawa i obowiązki delegowanego członka rady nadzorczej są zawieszone na
czas delegacji, co nie uchybia zdolności rady nadzorczej do podejmowania uchwał.
§ 3. Do delegowanego członka rady nadzorczej stosuje się zakaz konkurencji,
o którym mowa w art. 30054 § 3.
Art. 30070. § 1. W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać
wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień
oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki.
§ 2. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, każdy członek rady nadzorczej może
żądać od członków zarządu i pracowników spółki przedstawienia radzie nadzorczej na
jej najbliższym posiedzeniu określonych dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.
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Art. 30071. § 1. Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub
zakładu nie mogą być jednocześnie członkiem rady nadzorczej.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do osoby odpowiedzialnej w spółce za sprawy
finansowe, w szczególności dyrektora finansowego, głównego księgowego, oraz osób,
którym na podstawie umowy powierzono prowadzenie księgowości bądź spraw
finansowych spółki.
§ 3. Członkiem rady nadzorczej nie może być pracownik spółki. Nie dotyczy to
pracownika powołanego do rady nadzorczej na podstawie przepisów przewidujących
udział w niej przedstawicieli pracowników.
§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio do członka zarządu, dyrektora
wykonawczego, likwidatora, kierownika oddziału lub zakładu, dyrektora finansowego,
głównego księgowego spółki lub spółdzielni zależnej oraz osób zatrudnionych w spółce
lub spółdzielni zależnej.
Oddział 4
Rada dyrektorów
Art. 30072. § 1. Rada dyrektorów prowadzi sprawy spółki, reprezentuje spółkę oraz
sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw spółki.
§ 2. Rada dyrektorów składa się z jednego albo większej liczby dyrektorów.
§ 3. Dyrektorów powołują i odwołują, a ponadto zawieszają w czynnościach
z ważnych powodów, akcjonariusze uchwałą, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
Art. 30073. § 1. Dyrektor może być w każdym czasie odwołany uchwałą
akcjonariuszy. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku dotyczącego pełnienia funkcji
dyrektora.
§ 2. Umowa spółki może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać
prawo odwołania do ważnych powodów.
Art. 30074. § 1. Jeżeli rada dyrektorów jest wieloosobowa, wszyscy dyrektorzy są
obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa
spółki lub regulamin rady dyrektorów stanowi inaczej.
§ 2. Uchwały rady dyrektorów, poza innymi sprawami wymienionymi w ustawie
lub umowie spółki, wymaga:
1)

podejmowanie decyzji o strategicznym znaczeniu dla spółki;

2)

ustalanie rocznych i wieloletnich planów biznesowych;
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3)

ustalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa spółki i ukształtowanie
podstawowych funkcji związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
§ 3. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich dyrektorów. Odwołać

prokurę może każdy dyrektor.
Art. 30075. § 1. Z zastrzeżeniem przepisów art. 30074 § 2 i 3, umowa spółki,
regulamin rady dyrektorów lub uchwała rady dyrektorów mogą delegować niektóre bądź
wszystkie czynności prowadzenia przedsiębiorstwa spółki na jednego dyrektora lub
niektórych dyrektorów (dyrektorzy wykonawczy). Dyrektorzy niebędący dyrektorami
wykonawczymi (dyrektorzy niewykonawczy) sprawują stały nadzór nad prowadzeniem
przedsiębiorstwa spółki przez dyrektorów wykonawczych.
§ 2. W celu wykonywania czynności prowadzenia przedsiębiorstwa spółki może
zostać powołany komitet wykonawczy o uprawnieniach decyzyjnych, w którego skład
wchodzą wyłącznie dyrektorzy wykonawczy.
§ 3. Do szczególnych obowiązków dyrektorów niewykonawczych należy ocena
prawidłowości i rzetelności sprawozdań, o których mowa w art. 30081 § 2 pkt 1,
i składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej
oceny.
§ 4. W celu sprawowania nadzoru nad prowadzeniem przedsiębiorstwa spółki
może zostać powołany komitet rady dyrektorów, w skład którego wchodzą wyłącznie
dyrektorzy niewykonawczy.
§ 5. Każdy dyrektor niewykonawczy może badać wszystkie dokumenty spółki,
żądać od dyrektorów i pracowników sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu
majątku spółki oraz żądać od dyrektorów i pracowników spółki przedstawienia radzie
dyrektorów lub jej komitetowi na ich najbliższych posiedzeniach określonych
dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.
Art. 30076. § 1. Prawo dyrektora do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich
czynności sądowych i pozasądowych spółki.
§ 2. Prawa dyrektora do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem
prawnym wobec osób trzecich.
Art. 30077. § 1. Jeżeli rada dyrektorów jest wieloosobowa, sposób reprezentowania
spółki określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień
w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane
współdziałanie dwóch dyrektorów albo jednego dyrektora łącznie z prokurentem.
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§ 2. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być
dokonywane wobec jednego dyrektora lub prokurenta.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 nie wyłączają ustanowienia prokury i nie ograniczają praw
prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.
Art. 30078. § 1. W umowie między spółką a dyrektorem, jak również w sporze
z nim, spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą akcjonariuszy.
§ 2. Uchwała akcjonariuszy może określić wynagrodzenie dyrektorów.
§ 3. Umowa spółki może przewidywać, że w umowach i sporach między spółką
a dyrektorem

wykonawczym

spółkę

może

reprezentować

także

dyrektor

niewykonawczy, działający na podstawie uchwały rady dyrektorów, podjętej wyłącznie
przez dyrektorów niewykonawczych.
§ 4. W przypadku gdy jedyny akcjonariusz spółki jest zarazem dyrektorem,
przepisów § 1 i 3 nie stosuje się. Czynność prawna między tym akcjonariuszem
a reprezentowaną

przez

niego

spółką

wymaga

formy

aktu

notarialnego.

O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd
rejestrowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Oddział 5
Walne zgromadzenie
Art. 30079. § 1. Uchwały akcjonariuszy są podejmowane na walnym zgromadzeniu
albo poza walnym zgromadzeniem: na piśmie albo przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
§ 2. Uchwała akcjonariuszy może zostać podjęta poza walnym zgromadzeniem na
piśmie albo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli wszyscy
akcjonariusze wyrażą na piśmie albo przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej określonych w umowie spółki zgodę na postanowienie, które ma być
powzięte, albo na określony sposób głosowania.
§ 3. Do uchwał podejmowanych zgodnie z § 2 przepisów art. 30098 § 2 i 3 nie
stosuje się.

– 29 –
Art. 30080. Uchwały akcjonariuszy, poza innymi sprawami wymienionymi
w niniejszym dziale lub w umowie spółki, wymaga:
1)

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium
członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;

2)

zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

3)

nabycie

i

zbycie

nieruchomości,

użytkowania

wieczystego

lub

udziału

w nieruchomości, chyba że umowa spółki stanowi inaczej;
4)

emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów
subskrypcyjnych, o których mowa w art. 300114;

5)

upoważnienie do nabywania akcji własnych w przypadku określonym w art. 30046
§ 1 pkt 2;

6)

zawarcie umowy, o której mowa w art. 7.
Art. 30081. § 1. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie

sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:
1)

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

2)

podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy albo o pokryciu straty;

3)

udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków.
§ 3. Sprawozdanie zarządu z działalności spółki i sprawozdanie finansowe wraz ze

sprawozdaniem rady nadzorczej oraz sprawozdaniem z badania, jeżeli jest ono
wymagane, są udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej piętnastego dnia
przed walnym zgromadzeniem.
§ 4. Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również
rozpatrzenie

i

zatwierdzenie

sprawozdania

finansowego

grupy

kapitałowej

w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.
§ 5. Za rok obrotowy, w którym działalność spółki przez cały czas pozostawała
zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku
obrotowego, zwyczajne walne zgromadzenie może się nie odbyć, jeżeli tak postanowią
akcjonariusze uchwałą.

W

takim

przypadku przedmiotem obrad

następnego
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zwyczajnego walnego zgromadzenia są również sprawy, o których mowa w § 2,
dotyczące roku obrotowego, w którym działalność spółki pozostawała zawieszona.
Art. 30082. Umowa spółki nie może ograniczać wskazanych w przepisach
niniejszego oddziału uprawnień akcjonariuszy mniejszościowych; może natomiast
przyznać te uprawnienia akcjonariuszom reprezentującym mniejszy ułamek ogólnej
liczby głosów lub ogólnej liczby akcji.
Art. 30083. § 1. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd.
§ 2. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd
nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym oddziale lub w umowie spółki, oraz
nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
§ 3. Umowa spółki może przyznać uprawnienie, o którym mowa w § 2, także innej
osobie.
§ 4. W przypadku, o którym mowa w art. 30055 § 6, członek zarządu jest
obowiązany zwołać walne zgromadzenie. Przepisu § 1 nie stosuje się.
§ 5. Zwołujący ma prawo odwołania walnego zgromadzenia, z uwzględnieniem
art. 30084 § 6.
Art. 30084. § 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą ogólnej liczby głosów lub ogólnej liczby akcji mogą żądać zwołania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad tego zgromadzenia.
§ 2. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć
zarządowi w formie dokumentowej.
§ 3. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi
nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może
upoważnić do zwołania walnego zgromadzenia, na ich wniosek, akcjonariuszy
występujących z tym żądaniem; sąd udziela upoważnienia, chyba że żądanie zwołania
walnego zgromadzenia jest oczywiście bezzasadne. Sąd wyznacza przewodniczącego
tego walnego zgromadzenia.
§ 4. Zgromadzenie, o którym mowa w § 1, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy
koszty zwołania i odbycia walnego zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na
żądanie których zostało zwołane walne zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu
rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą walnego
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zgromadzenia. Sąd udziela zwolnienia, jeżeli żądanie zwołania walnego zgromadzenia
było uzasadnione interesem spółki lub uzasadnionym interesem akcjonariuszy.
§ 5. W zawiadomieniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia,
o którym mowa w § 3, należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego.
§ 6. Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy zażądali zwołania nadzwyczajnego
walnego zgromadzenia, mają wyłączne prawo jego odwołania.
Art. 30085. § 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą ogólnej liczby głosów lub ogólnej liczby akcji mogą żądać umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie
powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dziesięć dni przed
wyznaczonym

terminem

walnego

zgromadzenia.

Żądanie

powinno

zawierać

uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie należy złożyć zarządowi w formie dokumentowej.
§ 2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na siedem dni
przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, zawiadomić o zmianach
w porządku obrad, wprowadzonych na żądanie akcjonariuszy. Zawiadomienie następuje
w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.
Art. 30086. § 1. Walne zgromadzenie zwołuje się pocztą elektroniczną na adres
akcjonariusza wpisany do rejestru akcjonariuszy lub za pomocą listów poleconych lub
przesyłek nadanych pocztą kurierską. Zawiadomienie wysyła się co najmniej dwa
tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia.
§ 2. W zawiadomieniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego
zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
§ 3. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy powołać dotychczas
obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian, a jeżeli jest to
uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian – projekt nowego tekstu
jednolitego umowy spółki.
§ 4. Jeżeli przewiduje się możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadomienie powinno zawierać
dokładny opis sposobu uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa
głosu.
Art. 30087. § 1. Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki, jeżeli umowa
spółki nie wskazuje innego miejsca. Zmiana umowy spółki ustalająca miejsce walnych
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zgromadzeń poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga jednomyślnej uchwały
walnego zgromadzenia.
§ 2. Walne zgromadzenie może się odbyć również w innym miejscu, jeżeli
wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę w formie dokumentowej.
Art. 30088. § 1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć
uchwały, chyba że wszystkie akcje są reprezentowane na walnym zgromadzeniu, a nikt
z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.
§ 2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski
o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone
w porządku obrad.
Art. 30089. Uchwały można podjąć mimo braku formalnego zwołania walnego
zgromadzenia, jeżeli wszystkie akcje są reprezentowane, a nikt z obecnych nie zgłosił
sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych
spraw do porządku obrad.
Art. 30090. Uprawnionym do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu jest osoba
wpisana do rejestru akcjonariuszy na trzy dni przed dniem walnego zgromadzenia.
Art. 30091. § 1. Umowa spółki może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
1)

transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym;

2)

dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze
mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając
w miejscu innym niż miejsce obrad;

3)

wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku
walnego zgromadzenia.
§ 2. Udział akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu może podlegać jedynie

wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy
i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady
dotyczące sposobu uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej może określać regulamin walnego zgromadzenia.
Art. 30092. § 1. W dniu walnego zgromadzenia zarząd wykłada w miejscu odbycia
walnego zgromadzenia listę uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
zgodnie z art. 30090, podpisaną przez zarząd, zawierającą nazwiska i imiona albo firmy
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(nazwy) uprawnionych, ich adresy korespondencyjne lub adresy poczty elektronicznej,
liczbę, serię, numery i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
§ 2. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy, o której mowa w § 1,
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
Art. 30093. § 1. Jeżeli przepisy niniejszego działu lub umowy spółki nie stanowią
inaczej, walne zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na
nim akcji.
§ 2. Walne zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch
trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
§ 3. Przewodniczący walnego zgromadzenia nie ma prawa, bez jednomyślnej
uchwały walnego zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych
w porządku obrad.
Art. 30094. § 1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
§ 2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania
prawa głosu wymaga formy dokumentowej pod rygorem nieważności. Spółka
podejmuje odpowiednie, proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji
akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa.
§ 3. Członek zarządu ani pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na
walnym zgromadzeniu.
§ 4. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do
wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
Art. 30095. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako
pełnomocnik innej osoby głosować przy podejmowaniu uchwał dotyczących jego
odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym dotyczących udzielenia
absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu między nim a spółką.
Art. 30096. § 1. Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do
udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to
uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
§ 2. Do udzielania akcjonariuszowi informacji przez zarząd, przepisy art. 428
§ 2–7 oraz art. 429 stosuje się odpowiednio.
Art. 30097. § 1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli
przepisy niniejszego działu lub umowa spółki nie stanowią inaczej.
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§ 2. Uchwała dotycząca:
1)

zmiany umowy spółki,

2)

zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,

3)

emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,

4)

rozwiązania spółki

 zapada większością trzech czwartych głosów, chyba że umowa spółki przewiduje
surowsze wymogi.
§ 3. Uchwała dotycząca zmiany umowy spółki, zwiększająca świadczenia
akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa indywidualne poszczególnych akcjonariuszy,
wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.
§ 4. Jeżeli w spółce istnieją akcje o różnych uprawnieniach, uchwała o zmianie
umowy spółki naruszająca prawa akcjonariuszy danego rodzaju akcji powinna być
podjęta w drodze oddzielnego głosowania na walnym zgromadzeniu w grupie
akcjonariuszy akcji jednorodzajowych, których prawa są naruszane w wyniku zmiany
umowy spółki. W grupie akcjonariuszy uchwała zapada większością głosów, jaka jest
wymagana do podjęcia tego rodzaju uchwały na walnym zgromadzeniu. Nieobecność
akcjonariuszy, których prawa są naruszane, nie wstrzymuje podjęcia uchwały przez
walne zgromadzenie.
§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje się do emisji akcji zwykłych.
§ 6. W głosowaniu nad ograniczeniem lub zniesieniem przywilejów z akcji niemej
akcjonariuszom tych akcji przysługuje prawo głosu.
§ 7. Zniesienie przywileju akcji niemej powoduje uzyskanie przez akcjonariusza
prawa głosu z takiej akcji.
Art. 30098. § 1. Głosowanie jest jawne.
§ 2. Tajne głosowanie zarządza się przy podejmowaniu uchwały w sprawie:
powołania, odwołania lub zawieszenia w obowiązkach członków organów spółki,
udzielenia im absolutorium lub pociągnięcia ich do odpowiedzialności.
§ 3. Należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy
obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
Art. 30099. § 1. Uchwały walnego zgromadzenia umieszcza się w protokole.
W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego
zdolność do podjęcia uchwał oraz wymienia się podjęte uchwały, a przy każdej
uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji
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w ogólnej liczbie akcji, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw”
i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się dowody
zwołania walnego zgromadzenia, listę obecności z podpisami uczestników walnego
zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
§ 2. Uchwały w przedmiocie zmiany umowy spółki umieszcza się w protokole
sporządzonym przez notariusza. Wypis protokołu wraz z dowodami zwołania walnego
zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy zarząd
dołącza do księgi protokołów.
§ 3. Uchwały walnego zgromadzenia powinny być podpisane przez obecnych lub
co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół.
§ 4. Uchwały pisemne podjęte zgodnie z art. 30079 zarząd wpisuje do księgi
protokołów. Uchwały podjęte przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
dołącza się do księgi protokołów w postaci wydruków uchwał poświadczonych
podpisem członka zarządu.
§ 5. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania
poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.
Art. 300100. Do uchwał akcjonariuszy przepisy art. 422–427 stosuje się
odpowiednio.
Rozdział 4
Zmiana umowy spółki i emisja akcji
Oddział 1
Przepisy ogólne
Art. 300101. § 1. Zmiana umowy spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia
i wpisu do rejestru.
§ 2. Zmianę umowy spółki zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Zgłoszenie
zmiany umowy spółki nie może nastąpić po upływie sześciu miesięcy od dnia podjęcia
uchwały walnego zgromadzenia.
§ 3. Do zarejestrowania zmian umowy i skutków stwierdzenia braków wynikłych
z niedopełnienia przepisów prawa po zarejestrowaniu zmian, stosuje się odpowiednio
przepisy art. 164 § 3, art. 165, art. 169, art. 170 i art. 172.
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Art. 300102. Emisja nowych akcji stanowi zmianę umowy spółki. Zachowanie
przepisów o zmianie umowy spółki nie jest wymagane, jeżeli emisja akcji następuje
uchwałą akcjonariuszy podejmowaną na podstawie dotychczasowych postanowień
umowy spółki przewidujących maksymalną liczbę akcji i termin ich emisji.
Art. 300103. § 1. Uchwała o emisji nowych akcji powinna zawierać:
1)

liczbę, serię i numery akcji;

2)

uprzywilejowanie

związane

z

akcjami,

jeżeli

uchwała

przewiduje

uprzywilejowanie akcji nowej emisji;
3)

cenę emisyjną nowych akcji lub upoważnienie zarządu lub rady nadzorczej do
oznaczenia ceny emisyjnej;

4)

datę, od której nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie;

5)

terminy i sposób wnoszenia wkładów na pokrycie obejmowanych akcji lub
upoważnienie zarządu albo rady nadzorczej do wskazania tych terminów
w umowie objęcia akcji;

6)

przedmiot wkładów niepieniężnych oraz osoby, które mają objąć akcje za takie
wkłady, łącznie z podaniem liczby akcji, które mają przypaść każdej z nich, jeżeli
akcje mają być objęte za wkłady niepieniężne;

7)

jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest świadczenie pracy bądź usług –
także rodzaj i czas świadczenia pracy bądź usług.
§ 2. Przepisy niniejszego działu dotyczące akcji, wkładów i kapitału akcyjnego

stosuje się odpowiednio przy emisji nowych akcji.
Art. 300104. § 1. Akcje nowej emisji są obejmowane na podstawie umowy objęcia
akcji. W umowie objęcia akcji spółka zobowiązuje się wyemitować akcje na rzecz
subskrybenta, a subskrybent zobowiązuje się do wniesienia wkładu.
§ 2. Zawarcie umowy objęcia akcji następuje w drodze złożenia oferty objęcia
akcji przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. Przyjęcie oferty nie może
być uzależnione od warunku lub terminu.
§ 3. Umowa objęcia akcji powinna być zawarta w formie dokumentowej pod
rygorem nieważności.
Art. 300105. § 1. Jeżeli umowa spółki lub uchwała akcjonariuszy nie stanowią
inaczej, wszyscy dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia
nowych akcji proporcjonalnie do liczby swoich dotychczasowych akcji (prawo poboru).
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Listę akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru, ustala się na dzień podjęcia
uchwały o emisji nowych akcji.
§ 2. W interesie spółki akcjonariusze mogą zostać pozbawieni prawa poboru
w całości lub w części uchwałą akcjonariuszy podjętą większością co najmniej czterech
piątych głosów.
§ 3. W przypadku emisji akcji z zachowaniem prawa poboru oferta objęcia akcji
jest składana w sposób właściwy dla dokonywania zawiadomień o walnym
zgromadzeniu. Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty (zapisu) nie może
być krótszy niż czternaście dni od dnia złożenia przez spółkę oferty objęcia akcji
w wykonaniu prawa poboru. Oferta powinna zawierać wzór formularza w przedmiocie
przyjęcia oferty objęcia akcji wraz z informacją o terminie oraz sposobie złożenia tego
oświadczenia.
§ 4. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru, mogą wraz z przyjęciem oferty
spółki złożyć także dodatkowe oświadczenie o objęciu określonej liczby akcji w razie
niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy (zapis dodatkowy).
§ 5. Akcje objęte zapisem dodatkowym zarząd przydziela proporcjonalnie do
zgłoszeń.
§ 6. Jeżeli uchwała o emisji akcji nie stanowi inaczej, akcje nieobjęte w wykonaniu
prawa poboru albo co do których prawo poboru zostało wyłączone, zarząd oferuje
według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
Art. 300106. § 1. Emisję nowych akcji zarząd zgłasza do sądu rejestrowego.
§ 2. Do zgłoszenia należy dołączyć:
1)

uchwałę o emisji nowych akcji;

2)

umowy objęcia akcji;

3)

oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie nowych akcji
zostały wniesione w części przewidzianej w uchwale o emisji nowych akcji lub
umowie objęcia akcji;

4)

oświadczenie wszystkich członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego.
§ 3. Akcje nowej emisji powstają z chwilą wpisu do rejestru.
Art. 300107. Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do emisji akcji

na podstawie upoważnienia zarządu i do warunkowej emisji akcji, chyba że przepisy
oddziału 2 i 3 stanowią inaczej.
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Art. 300108. Udzielenie zarządowi upoważnienia do emisji akcji i warunkowa
emisja akcji nie naruszają kompetencji walnego zgromadzenia do emisji nowych akcji.
Oddział 2
Upoważnienie zarządu do emisji akcji
Art. 300109. § 1. Umowa spółki może upoważnić zarząd, na okres nie dłuższy niż
pięć lat, do emisji nowych akcji na zasadach określonych w niniejszym oddziale. Zarząd
może wykonać przyznane upoważnienie przez dokonanie jednej albo kilku kolejnych
emisji akcji w granicach określonych w § 3.
§ 2. Upoważnienie zarządu do emisji akcji może zostać udzielone na kolejne
okresy, nie dłuższe jednak niż pięć lat. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany
umowy spółki.
§ 3. Zakres upoważnienia nie może przekraczać jednej czwartej liczby wszystkich
akcji na dzień udzielenia upoważnienia.
§ 4. Zarząd może emitować akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne, chyba że
upoważnienie do emisji przewiduje możliwość objęcia akcji za wkłady niepieniężne.
§ 5. Zarząd nie może emitować akcji uprzywilejowanych ani przyznawać
akcjonariuszom uprawnień indywidualnych.
Art. 300110. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zmiany umowy spółki
przewidująca upoważnienie zarządu do emisji akcji powinna być umotywowana.
Art. 300111. Uchwała zarządu podjęta w granicach upoważnienia zawartego
w umowie spółki zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o emisji nowych akcji.
Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z emisją akcji, chyba że przepisy
niniejszego oddziału lub upoważnienie udzielone zarządowi zawierają odmienne
postanowienia.
Art. 300112. § 1. Pozbawienie prawa poboru w całości lub w części dotyczące
każdej emisji akcji w granicach upoważnienia, o którym mowa w art. 300109, wymaga
uchwały akcjonariuszy podjętej zgodnie z art. 300105 § 2. Umowa spółki może
upoważniać zarząd do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części.
§ 2. Podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały zmieniającej umowę spółki,
która przewiduje przyznanie zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji
w całości lub w części, wymaga spełnienia warunków określonych w art. 300105 § 2.
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Zarząd może podjąć uchwałę o pozbawieniu prawa poboru w całości lub w części, jeżeli
przemawia za tym interes spółki.
Oddział 3
Warunkowa emisja akcji
Art. 300113. § 1. Walne zgromadzenie może uchwalić emisję akcji, z zastrzeżeniem
że osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji, wykonają je na warunkach
określonych w uchwale w trybie określonym w art. 300117 (warunkowa emisja akcji).
§ 2. Uchwała o warunkowej emisji akcji może zostać podjęta w celu:
1)

przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych lub
obligacji z prawem pierwszeństwa albo

2)

przyznania praw do objęcia akcji osobom, które uzyskały to prawo na podstawie
umowy zawartej ze spółką albo

3)

przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych,
o których mowa w art. 300114.
§ 3. Zawarcie umowy, której mowa w § 2 pkt 2, wymaga zgody walnego

zgromadzenia wyrażonej większością trzech czwartych głosów.
§ 4. Liczba warunkowo emitowanych akcji nie może przekraczać dwukrotności
całkowitej liczby wyemitowanych akcji z chwili podejmowania uchwały, o której mowa
w § 1.
§ 5. Emisja akcji w wyniku realizacji praw do objęcia akcji, o których mowa w § 2,
może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowej emisji akcji, z uwzględnieniem
przepisów o obligacjach.
Art. 300114. § 1. W celu warunkowej emisji akcji spółka może emitować papiery
wartościowe, uprawniające ich posiadacza do objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru
(warranty subskrypcyjne).
§ 2. Uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych powinna określać:
1)

uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych;

2)

cenę emisyjną lub sposób jej ustalenia, jeżeli warranty subskrypcyjne mają być
emitowane odpłatnie;

3)

liczbę akcji przypadających na jeden warrant subskrypcyjny;

4)

termin wykonania prawa z warrantu, z tym że nie może on być dłuższy niż dziesięć
lat.
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Art. 300115. § 1. Uchwała o warunkowej emisji akcji powinna określać
w szczególności:
1)

maksymalną liczbę warunkowo emitowanych akcji;

2)

cenę emisyjną tych akcji albo parytet zamiany obligacji zamiennych na akcje;

3)

cel warunkowej emisji akcji;

4)

termin wykonania prawa objęcia akcji;

5)

określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji.
§ 2. Uchwała o warunkowej emisji akcji wyłącza prawo poboru tych akcji przez

dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała ta powinna spełniać wymagania dotyczące
uchwały wyłączającej prawo poboru, o których mowa w art. 300105 § 2.
Art. 300116. § 1. Warunkową emisję akcji zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Do
zgłoszenia należy dołączyć:
1)

uchwałę w sprawie warunkowej emisji akcji;

2)

uchwałę walnego zgromadzenia w sprawie przyznania praw do objęcia akcji,
o których mowa w art. 300113 § 2.
§ 2. Prawa do objęcia akcji, o których mowa w art. 300113 § 2, mogą zostać

wyemitowane lub przyznane dopiero po dokonaniu wpisu do rejestru zmiany umowy
spółki w przedmiocie warunkowej emisji akcji.
Art. 300117. § 1. Osoby uprawnione do objęcia akcji, określone w uchwale walnego
zgromadzenia, obejmują akcje w ramach warunkowej emisji akcji w drodze pisemnego
oświadczenia.
§ 2. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w § 1, zarząd
wydaje dyspozycję dokonania wpisu akcji do rejestru akcjonariuszy zgodnie z uchwałą,
o której mowa w art. 300113, i treścią wykonanego prawa do objęcia akcji.
Art. 300118. § 1. Wraz z wpisem akcji do rejestru akcjonariuszy zgodnie
z art. 300117 § 2 następuje nabycie praw z akcji.
§ 2. W terminie trzydziestu dni po upływie każdego roku kalendarzowego zarząd
zgłasza do sądu rejestrowego wykaz akcji objętych w danym roku w celu uaktualnienia
wpisów w rejestrze dotyczących akcji.
§ 3. Do zgłoszenia należy dołączyć wykaz osób, które wykonały prawo objęcia
akcji. Wykaz powinien zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) akcjonariuszy,
liczbę objętych przez nich akcji oraz wartość wniesionych przez każdego akcjonariusza
wkładów.
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Rozdział 5
Rozwiązanie i likwidacja spółki
Art. 300119. § 1. Rozwiązanie spółki powodują:
1)

przyczyny przewidziane w umowie spółki;

2)

uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby
spółki za granicę, chyba że przeniesienie siedziby ma nastąpić do innego państwa –
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a prawo tego państwa to
dopuszcza;

3)

wyrok sądu wydany na żądanie akcjonariusza lub członka organu spółki, jeżeli
osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zachodzą inne ważne
przyczyny wywołane stosunkami spółki wskazujące, że dalsze funkcjonowanie
spółki wiązałoby się z pokrzywdzeniem akcjonariuszy lub byłoby sprzeczne
z dobrymi obyczajami;

4)

ogłoszenie upadłości spółki;

5)

inne przyczyny przewidziane prawem.
§ 2. Jeżeli przyczyna żądania rozwiązania spółki, o której mowa w § 1 pkt 3,

zachodzi po stronie jednego z akcjonariuszy, a w toku postępowania została
uprawdopodobniona możliwość dalszego funkcjonowania spółki z udziałem pozostałych
akcjonariuszy, sąd może orzec o ustąpieniu akcjonariusza, zgodnie z art. 30049.
§ 3. Rozwiązanie spółki następuje, z zastrzeżeniem art. 300121, po przeprowadzeniu
likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru.
§ 4. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, do dnia złożenia wniosku
o wykreślenie spółki z rejestru rozwiązaniu może zapobiec uchwała walnego
zgromadzenia podjęta większością trzech czwartych głosów, oddanych w obecności
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę ogólnej liczby akcji.
§ 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do likwidacji prostej
spółki akcyjnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 461–464 i art. 466–473, art. 475
§ 1, art. 476 i art. 477.
Art. 300120. § 1. Likwidatorzy ogłaszają o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji
jednokrotnie, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech
miesięcy od tej daty.
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§ 2. W toku likwidacji zbycie składników majątku spółki na rzecz byłego członka
zarządu, rady nadzorczej lub biegłego rewidenta wymaga uchwały walnego
zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych głosów, oddanych w obecności
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę ogólnej liczby akcji. Zbycie
składników

majątku

na

rzecz

likwidatora,

jego

współmałżonka,

krewnych

i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest on powiązany osobiście
lub gospodarczo, jest zakazane.
§ 3. Podział majątku spółki między akcjonariuszy nie może nastąpić przed
zaspokojeniem lub zabezpieczeniem wierzycieli.
§ 4. Majątek spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli
dzieli się między akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby akcji, a w przypadku gdy
wkłady nie zostały wniesione w całości – w stosunku do wartości wniesionych
wkładów.
§ 5. Jeżeli akcje uprzywilejowane korzystają z prawa pierwszeństwa przy podziale
majątku spółki, należy przede wszystkim spłacić akcje uprzywilejowane w zakresie
określonym w umowie spółki, a pozostałą nadwyżkę majątku podzielić na zasadach
ogólnych między wszystkie akcje.
§ 6. Umowa spółki może określać inne zasady podziału majątku spółki.
§ 7. Akcjonariusze, którzy po spełnieniu przesłanek określonych w § 1 i 3
otrzymali w dobrej wierze przypadającą na nich część majątku spółki, nie są obowiązani
do jej zwrotu celem pokrycia należności wierzycieli.
Art. 300121. § 1. Cały majątek spółki może zostać przejęty przez oznaczonego
akcjonariusza (akcjonariusza przejmującego), z obowiązkiem zaspokojenia wierzycieli
i pozostałych akcjonariuszy, jeżeli przewiduje tak uchwała walnego zgromadzenia,
podjęta większością trzech czwartych głosów, oddanych w obecności akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej połowę ogólnej liczby akcji, a sąd rejestrowy udzieli
zezwolenia na przejęcie.
§ 2. Po podjęciu uchwały, o której mowa w § 1, zarząd może dokonywać jedynie
czynności niezbędnych dla ochrony majątku spółki i wykreślenia spółki z rejestru.
Ograniczenie to nie ma skutku wobec osób trzecich. W stosunku wewnętrznym zarząd
jest zobowiązany stosować się do uchwał walnego zgromadzenia.
§ 3. Sąd rejestrowy zezwala na przejęcie majątku spółki przez akcjonariusza
przejmującego na wniosek spółki, jeżeli uprawdopodobni ona, że nie doprowadzi to do
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pokrzywdzenia wierzycieli ani akcjonariuszy spółki. Do wniosku należy dołączyć listę
wierzycieli spółki wraz ze wskazaniem rodzaju i wysokości wierzytelności, a także
dokumenty przedstawiające przejmowany majątek spółki oraz sytuację majątkową
akcjonariusza przejmującego.
§ 4. Sąd rejestrowy może uzależnić zezwolenie na przejęcie majątku spółki przez
akcjonariusza przejmującego od ustanowienia zabezpieczenia.
§ 5. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w § 3, sąd rejestrowy
ogłasza o podjęciu uchwały, o której mowa w § 1, wzywając wierzycieli do zgłaszania
sprzeciwu w terminie nie krótszym niż trzydzieści dni od dnia ogłoszenia.
§ 6. Wierzyciel niezgadzający się na przejęcie majątku spółki przez akcjonariusza
przejmującego zgłasza sprzeciw do sądu rejestrowego, doręczając odpis sprzeciwu
spółce. W sprzeciwie wierzyciel uprawdopodabnia, że przejęcie majątku może
doprowadzić do jego pokrzywdzenia.
§ 7. Jeżeli wniesiono sprzeciw, sąd rejestrowy rozstrzyga w przedmiocie
zezwolenia na przejęcie majątku spółki przez akcjonariusza przejmującego po
przeprowadzeniu posiedzenia jawnego.
§ 8. Zaskarżenie uchwały, o której mowa w § 1, nie wstrzymuje postępowania
w przedmiocie zezwolenia na przejęcie majątku. Sąd rejestrowy może jednakże zawiesić
postępowanie po przeprowadzeniu posiedzenia jawnego.
§ 9. Niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia zezwalającego na
przejęcie majątku spółki przez akcjonariusza przejmującego zarząd składa wniosek
o wykreślenie spółki z rejestru. Z dniem wykreślenia spółki z rejestru akcjonariusz
przejmujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki wykreślonej spółki.
Rozdział 6
Odpowiedzialność cywilnoprawna
Art. 300122. Jeżeli członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo podali
fałszywe dane w oświadczeniu, o którym mowa w art. 30012 § 3 pkt 3 lub art. 300106 § 2
pkt 3, odpowiadają wobec wierzycieli spółki solidarnie ze spółką przez trzy lata od dnia
zarejestrowania spółki lub zarejestrowania emisji nowych akcji.
Art. 300123. Kto, biorąc udział w tworzeniu spółki, wbrew przepisom prawa z winy
swojej wyrządził spółce szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia.
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Art. 300124. § 1. Członek organu odpowiada wobec spółki za szkodę wynikłą
z niewykonania

lub

nienależytego

wykonania

swoich

obowiązków,

w

tym

z niedołożenia należytej staranności lub niedochowania lojalności wobec spółki, chyba
że nie ponosi winy.
§ 2. Członek organu nie narusza obowiązku dołożenia należytej staranności, jeżeli,
postępując w sposób lojalny wobec spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka
gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być
w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny.
Art. 300125. Jeżeli szkodę, o której mowa w art. 300123 i art. 300124 § 1, wyrządziło
kilka osób wspólnie, odpowiadają za szkodę solidarnie.
Art. 300126. § 1. Jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie szkody
wyrządzonej jej przez członka organu lub akcjonariusza w terminie roku od dnia
ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz może wnieść pozew
o naprawienie szkody wyrządzonej spółce.
§ 2. Na żądanie pozwanego, zgłoszone przy pierwszej czynności procesowej, sąd
może nakazać złożenie kaucji na zabezpieczenie pokrycia szkody grożącej pozwanemu.
Wysokość i rodzaj kaucji sąd określa według swojego uznania. W przypadku
niezłożenia kaucji w wyznaczonym przez sąd terminie pozew zostaje odrzucony.
§ 3. Na kaucji służy pozwanemu pierwszeństwo przed wszystkimi wierzycielami
powoda.
§ 4. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał
w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, jest obowiązany naprawić szkodę
wyrządzoną pozwanemu.
Art. 300127. W przypadku wytoczenia powództwa przez akcjonariusza na podstawie
art. 300126 oraz w razie upadłości spółki osoby obowiązane do naprawienia szkody nie
mogą powoływać się na uchwałę akcjonariuszy udzielającą im absolutorium ani na
dokonane przez spółkę zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie.
Art. 300128. Przepisy art. 300126 i art. 300127 stosuje się odpowiednio do roszczeń
spółki o zwrot świadczeń, o których mowa w art. 30022.
Art. 300129. Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem trzech lat
od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej
naprawienia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem
dziesięciu lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.
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Art. 300130. Powództwo o odszkodowanie przeciwko członkom organów spółki
oraz likwidatorom wytacza się według miejsca siedziby spółki.
Art. 300131. § 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna,
członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.
§ 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa
w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie
upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania
restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie
zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło
nie z jego winy, 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 nie poniósł szkody.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą
odpowiedzialność członków zarządu.
§ 4. Osoby, o których mowa w § 1, nie ponoszą odpowiedzialności za niezłożenie
wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie, gdy jest prowadzona egzekucja przez zarząd
przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie przepisów Kodeksu
postępowania cywilnego, jeżeli obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
powstał w czasie prowadzenia egzekucji.
Art. 300132. Do likwidatorów prostej spółki akcyjnej, z wyjątkiem likwidatorów
ustanowionych przez sąd, przepisy art. 300124 i art. 300131 stosuje się odpowiednio.
Art. 300133. Przepisy art. 300122–300132 nie naruszają praw akcjonariuszy oraz osób
trzecich do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.”;
10) art. 515 otrzymuje brzmienie:
„Art. 515. § 1. Spółka przejmująca może wydać wspólnikom spółki przejmowanej
udziały lub akcje ustanowione w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, akcje bez
wartości nominalnej bądź udziały lub akcje własne nabyte zgodnie z art. 200, art. 30046
i art. 362 oraz objęte w przypadkach, o których mowa w art. 30047 i art. 366. Spółka
przejmująca może wydać wspólnikom spółki przejmowanej udziały lub akcje własne,
które nabyła w wyniku połączenia z tą spółką.
§ 2. W celu wydania udziałów lub akcji wspólnikom spółki przejmowanej spółka
może nabyć udziały lub akcje własne, których łączna wartość nominalna, wraz
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z udziałami lub akcjami nabytymi uprzednio przez spółkę, przez spółki lub spółdzielnie
od niej zależne lub przez osoby działające na jej rachunek, nie przekracza 10% kapitału
zakładowego.”;
11) w art. 530 w § 2 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:
„W przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę,
wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego
spółki przejmującej lub emisji przez spółkę przejmującą nowych akcji bez wartości
nominalnej (dzień wydzielenia).”;
12) w art. 542 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wykreślenie spółki dzielonej z rejestru następuje z urzędu, niezwłocznie po
wpisie do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółek przejmujących lub po
wpisie emisji przez spółki przejmujące nowych akcji bez wartości nominalnej albo po
wpisie do rejestru nowych spółek uczestniczących w podziale.”;
13) w art. 551 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§

1.

Spółka

jawna,

spółka

partnerska,

spółka

komandytowa,

spółka

komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna
oraz spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę
handlową (spółkę przekształconą).”;
14) w art. 553 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia
wspólnikami spółki przekształconej, z zastrzeżeniem art. 5761.”;
15) w art. 556 uchyla się pkt 4;
16) w art. 558:
a)

w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową określenie
wartości godziwej udziałów albo akcji wspólników.”,

b)

w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) w przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną wycenę składników majątku
(aktywów i pasywów) spółki przekształcanej;”;

17) w art. 559 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Plan przekształcenia w spółkę akcyjną należy poddać badaniu przez biegłego
rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności oraz w celu ustalenia, czy wycena
składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej jest rzetelna.”;
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18) w art. 560 § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§

1.

Spółka

zawiadamia

wspólników

o

zamiarze

podjęcia

uchwały

o przekształceniu spółki dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zawiadamiania
wspólników spółki przekształcanej. Pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane nie
później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia tej uchwały, a drugie
w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.
§ 2. Zawiadomienie, o którym mowa w § 1, powinno zawierać istotne elementy
planu przekształcenia oraz opinii biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia,
jeżeli została ona sporządzona, a także określać miejsce oraz termin, w którym
wspólnicy spółki przekształcanej mogą się zapoznać z pełną treścią planu i załączników,
a także opinią biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia, jeżeli została ona
sporządzona; termin ten nie może być krótszy niż dwa tygodnie przed planowanym
dniem podjęcia uchwały o przekształceniu.”;
19) w art. 561 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Bezpośrednio przed podjęciem uchwały o przekształceniu spółki wspólnikom
należy ustnie przedstawić istotne elementy treści planu przekształcenia i opinii biegłego
rewidenta z badania planu przekształcenia, jeżeli została ona sporządzona.”;
20) art. 563 otrzymuje brzmienie:
„Art. 563. § 1. Uchwała o przekształceniu spółki powinna zawierać co najmniej:
1)

typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona;

2)

wysokość kapitału zakładowego, w przypadku przekształcenia w spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością bądź w spółkę akcyjną, albo wysokość kapitału
akcyjnego, w przypadku przekształcenia w prostą spółkę akcyjną, albo wysokość
sumy komandytowej, w przypadku przekształcenia w spółkę komandytową, albo
wartość

nominalną

akcji,

w

przypadku

przekształcenia

w

spółkę

komandytowo-akcyjną;
3)

zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce
przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;

4)

nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej, w przypadku
przekształcenia w spółkę kapitałową, albo nazwiska i imiona wspólników
prowadzących sprawy spółki i mających reprezentować spółkę przekształconą,
w przypadku przekształcenia w spółkę osobową;

5)

zgodę na brzmienie umowy albo statutu spółki przekształconej.
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§ 2. Podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki
przekształconej albo zawiązanie przekształconej spółki akcyjnej.”;
21) uchyla się art. 564–566;
22) w art. 567 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Nie można zaskarżyć uchwały jedynie na podstawie zastrzeżeń dotyczących
wartości udziałów albo akcji ustalonej na potrzeby prawa odkupu, o którym mowa
w art. 5761.”;
23) w art. 569 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:
„§ 2. Do wniosku o wpis przekształcenia dołącza się oświadczenie wszystkich
członków zarządu, że wszystkie udziały albo akcje wspólników, którzy skorzystali
z prawa odkupu, zostały odkupione zgodnie z art. 5761.”;
24) po art. 576 dodaje się art. 5761 w brzmieniu:
„Art. 5761. § 1. Wspólnik, który głosował przeciwko uchwale o przekształceniu
spółki kapitałowej w spółkę osobową i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, może
żądać odkupu jego udziałów albo akcji w spółce przekształcanej.
§ 2. Wspólnicy składają spółce żądanie odkupu w terminie tygodnia od dnia
podjęcia uchwały o przekształceniu.
§ 3. Do żądania odkupu należy dołączyć dokument akcji albo informację z rejestru
akcjonariuszy, a w przypadku akcji zdematerializowanych będących przedmiotem
obrotu zorganizowanego – imienne świadectwo depozytowe wystawione zgodnie
z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
§ 4. Cena odkupu powinna odpowiadać wartości godziwej udziałów albo akcji
w spółce przekształcanej.
§ 5. W terminie trzech tygodni od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu spółka
przekształcana dokonuje odkupu udziałów albo akcji na rachunek własny lub na
rachunek wspólników pozostających w spółce. Skuteczność odkupu zależy od zapłaty
ceny odkupu wspólnikom lub złożenia kwoty równej tej cenie do depozytu sądowego.
§ 6. Przekształcana spółka kapitałowa może nabyć na rachunek własny udziały
albo akcje, których łączna wartość nominalna nie przekracza 10% kapitału zakładowego
albo łączna liczba nie przekracza 10% ogólnej liczby akcji w prostej spółce akcyjnej.
§ 7. Wspólnik, który nie zgadza się na cenę odkupu, może wnieść powództwo
o ustalenie wartości godziwej jego udziałów albo akcji w terminie dwóch tygodni od
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podjęcia uchwały o przekształceniu. Wniesienie powództwa nie wstrzymuje odkupu ani
rejestracji przekształcenia.
§ 8. Jeżeli wszystkie udziały albo akcje wspólników, żądających odkupu, nie
zostaną odkupione, przekształcenie nie dochodzi do skutku.”;
25) w art. 577 w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) kapitał zakładowy bądź kapitał akcyjny spółki przekształconej będzie nie niższy od
kapitału zakładowego bądź kapitału akcyjnego spółki przekształcanej.”;
26) po art. 579 dodaje się art. 5791 w brzmieniu:
„Art. 5791. § 1. W przypadku przekształcenia w prostą spółkę akcyjną plan
przekształcenia podlega ogłoszeniu. W przypadku gdy spółką przekształcaną jest spółka
akcyjna, jej wierzyciel może w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia planu
przekształcenia żądać zabezpieczenia swoich roszczeń, jeżeli uprawdopodobni, że ich
zaspokojenie jest zagrożone przez przekształcenie.
§ 2. W razie sporu sąd właściwy według siedziby spółki rozstrzyga o udzieleniu
zabezpieczenia na wniosek wierzyciela, złożony w terminie dwóch miesięcy od dnia
ogłoszenia planu przekształcenia.
§ 3. Wniosek wierzyciela nie wstrzymuje rejestracji przekształcenia.”;
27) art. 580 otrzymuje brzmienie:
„Art. 580. Posiadacze obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub
innych obligacji uprawniających do świadczeń niepieniężnych w przekształcanej spółce
akcyjnej bądź prostej spółce akcyjnej mają w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
prawa co najmniej równoważne z tymi, które im przysługiwały dotychczas. Nie
wyklucza to zmiany bądź wygaśnięcia tych uprawnień w drodze umowy między
uprawnionym a spółką przekształconą.”;
28) w art. 5849 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość kapitału zakładowego albo kapitału akcyjnego;”;
29) po art. 589 dodaje się art. 5891 w brzmieniu:
„Art. 5891. Kto, będąc członkiem zarządu albo likwidatorem prostej spółki
akcyjnej, dopuszcza do wydania przez spółkę dokumentów na akcje, warranty
subskrypcyjne lub na inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku
spółki
– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
6 miesięcy.”;
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30) w art. 592 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:
„§ 2. Tej samej karze podlega członek zarządu spółki, który dopuszcza do
zarejestrowania akcji w rejestrze akcjonariuszy:
1)

przed zarejestrowaniem spółki,

2)

w przypadku emisji nowych akcji prostej spółki akcyjnej – przed wpisem do
rejestru zmiany liczby akcji.”;

31) w art. 594 w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) nie składa sądowi rejestrowemu listy wspólników albo listy akcjonariuszy,
2)

nie prowadzi księgi udziałów zgodnie z przepisami art. 188 § 1 albo nie prowadzi
księgi akcyjnej zgodnie z przepisami art. 341 § 1 albo dopuszcza do
nieprowadzenia rejestru akcjonariuszy zgodnie z przepisami ustawy,”;

32) w art. 595 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto, będąc członkiem zarządu spółki kapitałowej, dopuszcza do tego, że
pisma i zamówienia handlowe oraz informacje, o których mowa w art. 206 § 1, art. 374
§ 1 i art. 30060 § 1, nie zawierają danych określonych w tych przepisach albo, będąc
komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej uprawnionym do reprezentowania
spółki, dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe oraz informacje, o których
mowa w art. 127 § 5, nie zawierają danych określonych w tym przepisie
– podlega grzywnie do 5000 złotych.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.3)) w art. 9113 dotychczasową treść oznacza się jako § 1
i dodaje się § 2 w brzmieniu:
„§ 2. W razie zajęcia praw majątkowych wynikających z akcji rejestrowanych
w rejestrze akcjonariuszy, o którym mowa w art. 30029 § 3 ustawy z dnia 15 września
2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm.4)),
komornik występuje także z żądaniem ujawnienia zajęcia tych praw do właściwego
podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”.

3)

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1467, 1499, 1544,
1629, 1637, 1693, 2385 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 55 i 60.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 398, 650, 1544,
2219 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 55 i 60.
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Art. 3. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1285) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 203o w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) określenie wysokości kapitału zakładowego, w przypadku przekształcenia
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bądź w spółkę akcyjną, albo wysokość
kapitału akcyjnego, w przypadku przekształcenia w prostą spółkę akcyjną, albo
wysokości sumy komandytowej, w przypadku przekształcenia w spółkę
komandytową, albo wartości nominalnej akcji, w przypadku przekształcenia
w spółkę komandytowo-akcyjną.”;

2)

w art. 203s § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wpisowe wniesione przez członka spółdzielni pracy uczestniczącego
w przekształceniu, wpłacone udziały członkowskie oraz udziały członkowskie
z podziału nadwyżki bilansowej, stają się w dniu przekształcenia wkładami wnoszonymi
przez wspólnika na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością bądź spółki akcyjnej albo wkładami wnoszonymi przez wspólnika
na pokrycie akcji przekształconej prostej spółki akcyjnej, albo wkładami wnoszonymi
przez wspólnika do przekształconej spółki osobowej, z zastrzeżeniem przepisów ustawy
z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych dotyczących wysokości
kapitału zakładowego albo kapitału akcyjnego oraz wartości nominalnej udziału
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością albo akcji w spółce akcyjnej.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2291, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 18 § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 . Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji:
1)

udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu,

2)

przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800,
z późn. zm.6)),

5)

6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 398, 723, 1496,
1629, 1669, 2193 i 2314 oraz z 2019 r. poz. 87.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 771,
1000, 1039, 1075, 1499, 1540, 1544, 1629, 1693, 2126, 2193, 2244 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60.
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3)

udostępnianych na podstawie art. 30034 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –
Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm.7))

– w zakresie określonym tymi przepisami.”;
2)

w art. 21 w § 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Zastępstwo obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności notarialnych, o których mowa
w art. 79 pkt 6a i 7, oraz wydawanie przyjętych na przechowanie pieniędzy, papierów
wartościowych, dokumentów oraz danych na informatycznym nośniku danych,
o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne.”;

3)

w art. 22 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Zastępstwo obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności notarialnych, o których mowa
w art. 79 pkt 6a i 7, oraz wydawanie przyjętych na przechowanie pieniędzy, papierów
wartościowych, dokumentów oraz danych na informatycznym nośniku danych,
o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne.”;

4)

w art. 79 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje
związane z tym czynności;”;

5)

po art. 79 dodaje się art. 79a w brzmieniu:
„Art. 79a. § 1. Notariusz może zawrzeć z prostą spółką akcyjną umowę
o prowadzenie

rejestru

akcjonariuszy

tej

spółki,

na

zasadach

określonych

w art. 30030–30034 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
Notariusz jest obowiązany do pisemnego poinformowania spółki o odmowie zawarcia
umowy.
§ 2. Do czynności związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy prostej
spółki akcyjnej art. 81–83 i art. 85 nie stosuje się.”;
6)

po art. 90 dodaje się art. 90a w brzmieniu:
„Art. 90a § 1. Z chwilą zaprzestania prowadzenia działalności kancelarii
notarialnej dokumenty obejmujące dokonanie czynności notarialnych, o których mowa
w art. 79 pkt 6a, wraz z rejestrem akcjonariuszy spółki przekazuje się radzie izby

7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 398, 650, 1544,
2219 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 55 i 60.
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właściwej dla notariusza, o czym prezes rady niezwłocznie zawiadamia spółkę. Przepisu
art. 90 § 1 nie stosuje się.
§ 2. Po zawiadomieniu przez spółkę o zawarciu umowy o prowadzenie rejestru
akcjonariuszy prezes rady niezwłocznie przekazuje podmiotowi prowadzącemu rejestr
akcjonariuszy dokumenty, o których mowa w § 1.”.
Art. 5. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 5a:
a)

pkt 30 otrzymuje brzmienie:
„30) kapitale zakładowym – oznacza to również kapitał akcyjny prostej spółki
akcyjnej oraz kapitał podstawowy spółki, o której mowa w pkt 28 lit. c i d;”;

b)

po pkt 31 dodaje się pkt 31a–31c w brzmieniu:
„31a) udziale w kapitale (udziale w kapitale zakładowym) – oznacza to również
stosunek liczby akcji przysługujących akcjonariuszowi prostej spółki akcyjnej
do liczby wszystkich akcji wyemitowanych w prostej spółce akcyjnej;
31b) wartości nominalnej udziałów (akcji) – oznacza to również cenę emisyjną
akcji prostej spółki akcyjnej;
31c) zarządzie – oznacza to również radę dyrektorów w prostej spółce akcyjnej,
w której powołano radę dyrektorów;”;

2)

w art. 17:
a)

w ust. 1a:


pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki lub wpisu
dotyczącego podwyższenia liczby akcji w prostej spółce akcyjnej, albo”;



pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane
z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego lub wpisu do
rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej, jeżeli wpis ten następuje na
skutek podwyższenia liczby akcji w prostej spółce akcyjnej, albo”,

8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1540, 1552, 1629,
1669, 1693, 2073, 2126, 2159, 2192, 2193, 2215, 2242, 2244, 2245, 2246, 2429 i 2529 oraz z 2019 r.
poz. 29.
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b)

ust. 1d otrzymuje brzmienie:
„1d. W przypadku akcjonariusza prostej spółki akcyjnej lub wspólnika spółki,
o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, przepis ust. 1 pkt 9 stosuje się wyłącznie do
wniesienia wkładu niepieniężnego stanowiącego rzeczy lub prawa zbywalne.”;

3)

w art. 24 w ust. 5 po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu:
„1c) przychód ze zmniejszenia kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej;”.
Art. 6. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 1a w ust. 2 w pkt 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„1) podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne lub spółki akcyjne, mające siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:”;

2)

w art. 4a:
a)

pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) kapitale zakładowym  oznacza to również kapitał akcyjny prostej spółki
akcyjnej oraz kapitał podstawowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3;”,

b)

po pkt 19 dodaje się pkt 19a–19c w brzmieniu:
„19a) udział w kapitale (udział w kapitale zakładowym)  oznacza to również
stosunek liczby akcji przysługujących akcjonariuszowi prostej spółki akcyjnej
do liczby wszystkich akcji wyemitowanych w spółce;
19b) wartości nominalnej udziałów (akcji) – oznacza to również cenę emisyjną
akcji prostej spółki akcyjnej;
19c) zarządzie – oznacza to również radę dyrektorów w prostej spółce akcyjnej,
w której powołano radę dyrektorów;”;

3)

w art. 7b w ust. 1 w pkt 1 po lit. m dodaje się lit. n w brzmieniu:
„n) przychód ze zmniejszenia kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej;”;

9)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1162, 1291, 1629,
1669, 1693, 2073, 2159, 2192, 2193, 2212, 2215, 2243, 2244, 2245, 2429 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 37.
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4)

w art. 12:
a)

w ust. 1b:


pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego lub wpisu
dotyczącego podwyższenia liczby akcji w prostej spółce akcyjnej, albo”,



pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wydania dokumentów

akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane

z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo wpisu do
rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej, w przypadku objęcia akcji
z warunkowej emisji akcji, albo”,
b)

po ust. 1b dodaje się ust. 1ba w brzmieniu:
„1ba. W przypadku akcjonariusza prostej spółki akcyjnej lub wspólnika
spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się wyłącznie do
wniesienia wkładu niepieniężnego stanowiącego rzeczy lub prawa zbywalne.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1414 i 2111 oraz z 2018 r. poz. 650, 915 i 1717) w art. 35 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje
brzmienie:
„1) udział kapitałowy osób zagranicznych w spółce lub udział osób zagranicznych
w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki
akcyjnej, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – w ogólnej liczbie akcji tej spółki,
nie przekracza 49%,”.
Art. 8. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 395, z późn. zm.10)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 28 w ust. 1:
a)

po pkt 9a dodaje się pkt 9b w brzmieniu:
„9b) kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej – w wysokości wpisanej w rejestrze
sądowym;”,

10)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 398, 650, 1629,
2212 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 55.
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b)

pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych i kapitału
akcyjnego w prostej spółce akcyjnej, oraz pozostałe aktywa i pasywa –
w wartości nominalnej.”;

2)

w art. 36:
a)

po ust. 2 dodaje się ust. 2aa w brzmieniu:
„2aa. Kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej wykazuje się w wysokości
określonej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz niewniesione wkłady
kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.”,

b)

w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) w spółkach akcyjnych oraz prostych spółkach akcyjnych – o należne wkłady
na poczet kapitału, o ile nie wezwano zainteresowanych do ich wniesienia,
oraz o akcje własne.”;

3)

art. 68 otrzymuje brzmienie:
„Art. 68. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń
wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne
oraz spółdzielnie są obowiązane do udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub
członkom rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki,
a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania – także sprawozdania
z badania – najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym
zgromadzeniem

akcjonariuszy

lub

walnym

zgromadzeniem

członków

albo

przedstawicieli członków spółdzielni. Spółka akcyjna oraz prosta spółka akcyjna
udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji
rewizyjnej albo organu administrującego.”;
4)

w załączniku nr 1 do ustawy, w części „Dodatkowe informacje i wyjaśnienia” w ust. 1
w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu:
„19) liczba akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej
w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne
lub świadczenie pracy bądź usług.”.
Art. 9. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U.

z 2018 r. poz. 986 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 55 i 60) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 36 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) prostych spółek akcyjnych;”;
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2)

w art. 38 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) w przypadku prostej spółki akcyjnej:
a)

wysokość kapitału akcyjnego i liczbę akcji, a jeżeli akcjonariusze wnoszą
wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności,

b)

wzmiankę,

czy

zarząd

jest

upoważniony

do

emisji

warrantów

subskrypcyjnych,
c)

liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,

d)

maksymalną liczbę i cenę emisyjną warunkowo emitowanych akcji,

e)

jeżeli umowa spółki wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki –
oznaczenie tego pisma,

f)

jeżeli umowa spółki przewiduje przyznanie uprawnień indywidualnych
określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku
spółki niewynikających z akcji – zaznaczenie tych okoliczności,

g)

w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza – jego oznaczenie
zgodnie z art. 35, a także wzmiankę, że jest on jedynym akcjonariuszem
spółki,

h)

wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych
w zamian za te obligacje, wskazującą maksymalną liczbę emitowanych akcji
i cenę emisyjną tych akcji albo parytet zamiany obligacji zamiennych na
akcje, a także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku,

i)

wartość

emisji

akcji

wyemitowanych

z

upoważnienia

udzielonego

zarządowi.”;
3)

w art. 47a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, proste spółki
akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki europejskie mogą dobrowolnie
ogłaszać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w jakimkolwiek języku urzędowym
Unii Europejskiej, informacje o wpisach do Rejestru wraz z ich tłumaczeniem na język
polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.”.
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Art. 10. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r.
poz. 800, z późn. zm.11)) w art. 116 wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 1 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Za

zaległości

podatkowe

spółki

z

ograniczoną

odpowiedzialnością,

spółki

z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej, spółki akcyjnej
w organizacji, prostej spółki akcyjnej lub prostej spółki akcyjnej w organizacji
odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli
egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek
zarządu:”;
2)

§ 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. W przypadku gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji,
prosta spółka akcyjna w organizacji lub spółka akcyjna w organizacji nie posiada
zarządu, za zaległości podatkowe spółki odpowiada jej pełnomocnik albo odpowiadają
wspólnicy, jeżeli pełnomocnik nie został powołany. Przepisy § 1 i 2 stosuje się
odpowiednio.”;

3)

dodaje się § 5 w brzmieniu:
„§ 5. W przypadku prostej spółki akcyjnej w organizacji, w której powołano radę
dyrektorów, przepisy § 1–4 stosuje się odpowiednio do rady dyrektorów i dyrektorów.”.
Art. 11. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.12)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 8 w ust. 6 po lit. 4 dodaje się lit. 4a w brzmieniu:
„4a) akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład w postaci pracy
lub usług;”;

2)

w art. 13 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) osoby świadczące prace lub usługi w zamian za akcje obejmowane w prostej
spółce akcyjnej – od dnia rozpoczęcia świadczenia tej pracy lub usług do ich
zakończenia;”.

11)

12)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 771,
1000, 1039, 1075, 1499, 1540, 1544, 1629, 1693, 2126, 2193, 2244 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 106, 138, 357,
398, 650, 697, 730, 771, 1076, 1544, 1577, 1613, 1629, 1669, 2126, 2192, 2215, 2244 i 2432 oraz z 2019 r.
poz. 60.
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Art. 12. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla
przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 144)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 13 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wykaz akcjonariuszy, którzy posiadają więcej niż 5% akcji imiennych spółki
akcyjnej albo 5% akcji prostej spółki akcyjnej, wraz z informacją o wielkości
udziału w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub
spółki akcyjnej, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – w ogólnej liczbie akcji,
przysługującym Skarbowi Państwa i spółkom, w których Skarb Państwa ma co
najmniej 50% akcji lub udziałów;”;

2)

w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Agencja może utworzyć spółki kapitałowe, wnosząc, na pokrycie ich kapitału
zakładowego albo na pokrycie akcji prostej spółki akcyjnej, składniki majątku,
o których mowa w art. 35.”.
Art. 13. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2344, z późn. zm.13)) w art. 157a w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3) jest lub była członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem upadłego, albo
jest lub w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
była wspólnikiem albo akcjonariuszem posiadającym udziały albo akcje
w wysokości wyższej niż 5% kapitału zakładowego dłużnika lub wierzyciela,
a w przypadku prostej spółki akcyjnej – więcej niż 5% akcji tej spółki;
4)

jest lub była spółką powiązaną z upadłym lub jest lub była członkiem organu,
prokurentem lub pełnomocnikiem takiej spółki albo jest lub w okresie dwóch lat
przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości była wspólnikiem albo
akcjonariuszem posiadającym udziały albo akcje w wysokości wyższej niż 5%
kapitału zakładowego spółki powiązanej z dłużnikiem, a w przypadku prostej
spółki akcyjnej – więcej niż 5% akcji tej spółki;”.

13)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2491, z 2018 r.
poz. 398, 685, 1544 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 55 i 60.
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Art. 14. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53) w art. 67 w ust. 10 pkt 2 otrzymuje
brzmienie:
„2) udziału pracowników reprezentujących w sumie do 15% kapitału zakładowego
spółki, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – do 15% akcji tej spółki,
posiadających łącznie do 15% głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym
zgromadzeniu.”.
Art. 15. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, 2215, 2243 i 2244)
w art. 8a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Alternatywna spółka inwestycyjna może prowadzić działalność w formie:
1)

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej lub spółki europejskiej;

2)

spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, w których jedynym
komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka
akcyjna lub spółka europejska.”.

Art. 16. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 300, 398, 770, 914, 1293 i 1629) w art. 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Opłatę stałą w kwocie 250 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie
w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki jawnej, spółki
komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prostej spółki akcyjnej,
których umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych
w systemie teleinformatycznym.”.
Art. 17. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1030, 1490 i 1669) w art. 40a wprowadza się następujące zmiany:
1)

w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące osoby fizycznej będącej
wspólnikiem (akcjonariuszem) spółki prowadzącej działalność w zakresie,
o którym mowa w ust. 1, reprezentującej co najmniej 20% kapitału zakładowego,
a w przypadku prostej spółki akcyjnej – posiadającej co najmniej 20% akcji tej
spółki, oraz członków zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub
prokurentów takiej spółki oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność
gospodarczą.”;
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2)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Inspektor do spraw Substancji Chemicznych podejmuje decyzję o wydaniu lub
odmowie wydania zezwolenia w terminie 90 dni od daty otrzymania kompletnego
wniosku, biorąc pod uwagę kompetencje, wiarygodność i rzetelność wnioskodawcy.
Inspektor odmawia wydania zezwolenia, w przypadku gdy istnieją uzasadnione
podstawy budzące wątpliwości co do kompetencji, wiarygodności i rzetelności
wnioskodawcy, w tym skazania na terytorium państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, osoby
fizycznej będącej wspólnikiem (akcjonariuszem) spółki prowadzącej działalność
w zakresie, o którym mowa w ust. 1, reprezentującej co najmniej 20% kapitału
zakładowego, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – posiadającej co najmniej 20%
akcji tej spółki, oraz członków zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub
prokurentów takiej spółki oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.”;

3)

w ust. 14 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) skazania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, osoby fizycznej będącej
wspólnikiem (akcjonariuszem) spółki prowadzącej działalność w zakresie,
o którym mowa w ust. 1, reprezentującej co najmniej 20% kapitału zakładowego,
a w przypadku prostej spółki akcyjnej – posiadającej co najmniej 20% akcji tej
spółki, oraz członków zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub
prokurentów takiej spółki oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność
gospodarczą za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.”.
Art. 18. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:
„20) spółce publicznej – rozumie się przez to spółkę, której co najmniej jedna akcja jest
dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”.
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Art. 19. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244) w art. 150 w ust. 1 w pkt 22 kropkę zastępuje się
średnikiem i dodaje się pkt 23 w brzmieniu:
„23) przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy spółce, której akcje są
zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez tę firmę lub bank,
lub jej akcjonariuszowi – w przypadku i w zakresie określonym w art. 30034
ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.”.
Art. 20. W ustawie z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych
pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości
finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1411 i 1775 oraz z 2014 r. poz. 1662)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli w spółce, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, udziały posiada Skarb
Państwa oraz jednostka samorządu terytorialnego lub związek takich jednostek, albo
różne jednostki samorządu terytorialnego, organ nadzorujący ustala się, biorąc pod
uwagę wielkość udziału w kapitale zakładowym spółki, a w przypadku prostej spółki
akcyjnej – w liczbie wszystkich akcji spółki.”;

2)

w art. 3 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dokapitalizowaniu przedsiębiorcy, w tym przez nabycie akcji i udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
lub spółki akcyjnej albo nowych akcji prostej spółki akcyjnej;”.
Art. 21. W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw

Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.14)) w art. 67g w ust. 1 pkt 3 otrzymuje
brzmienie:
„3) posiadaczami akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału
zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółce akcyjnej,
a w przypadku prostej spółki akcyjnej – więcej niż 10% akcji tej spółki, będących
podmiotami leczniczymi prowadzącymi szpital, o którym mowa w art. 67i ust. 2
pkt 1, oraz ubezpieczyciela, o którym mowa w art. 67i ust. 2 pkt 2.”.

14)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1524 oraz
z 2018 r. poz. 1115, 1515, 2219 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 150.
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Art. 22. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1475 i 1669) w art. 83a ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Uczelnia niepubliczna lub podmioty inne niż wymienione w ust. 2 mogą
posiadać w spółce kapitałowej, której wspólnikiem lub akcjonariuszem jest Akademia
lub jej instytuty, akcje lub udziały stanowiące łącznie nie więcej niż 25% kapitału
zakładowego, w przypadku prostej spółki akcyjnej – 25% ogólnej liczby akcji, lub 25%
ogólnej liczby głosów.”.
Art. 23. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2190 i 2219) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 6:
a)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W spółce kapitałowej określonej w ust. 6 wykonującej działalność
leczniczą, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2, wartość nominalna udziałów albo
akcji należących do uczelni medycznej nie może stanowić mniej niż 51% kapitału
zakładowego spółki, a w przypadku prostej spółki akcyjnej uczelni medycznej nie
może przysługiwać mniej niż 51% ogólnej liczby akcji tej spółki, oraz uczelnia ta
dysponuje bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na
walnym zgromadzeniu. Udziały albo akcje w tej spółce poza uczelniami
medycznymi mogą posiadać wyłącznie Skarb Państwa, jednostki samorządu
terytorialnego oraz jednoosobowe spółki Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu
dla gospodarki państwa.”,

b)

ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. W spółce kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1, lub do
której przystąpiły podmioty, o których mowa w ust. 8, wartość nominalna udziałów
albo akcji należących do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
nie może stanowić mniej niż 51% kapitału zakładowego spółki, a w przypadku
prostej spółki akcyjnej liczba akcji przysługujących Skarbowi Państwa lub
jednostce samorządu terytorialnego nie może stanowić mniej niż 51% ogólnej
liczby akcji tej spółki, oraz Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego
dysponuje bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na
walnym zgromadzeniu.”,
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c)

ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. W spółce kapitałowej, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu
terytorialnego lub uczelnia medyczna posiada udziały albo akcje o wartości
nominalnej nie mniejszej niż 51% kapitału zakładowego spółki, a w przypadku
prostej spółki akcyjnej nie mniej niż 51% ogólnej liczby akcji tej spółki, nie
wypłaca się dywidendy.”;

2)

w art. 41 w ust. 1:
a)

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W podmiocie leczniczym działającym w formie spółki kapitałowej utworzonej
przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub uczelnię medyczną
albo do którego podmioty te przystąpiły na podstawie art. 6 ust. 8 i w którym
posiadają udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału
zakładowego, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – co najmniej 51% ogólnej
liczby akcji tej spółki, uchwały zgromadzenia wspólników albo walnego
zgromadzenia dotyczące:”,

b)

pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zbycia udziałów albo akcji, które powoduje utratę udziału większościowego
w kapitale zakładowym spółki albo zmniejszenie liczby posiadanych akcji
prostej spółki akcyjnej poniżej 51% ogólnej liczby akcji tej spółki,”;

3)

w art. 74 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) określenie wartości i liczby udziałów albo akcji, a w przypadku prostej spółki
akcyjnej – liczby akcji obejmowanych w zamian za aporty, o których mowa
w pkt 2;”;

4)

w art. 115 w ust. 4:
a)

w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:
„a) spółce kapitałowej, w której reprezentowany przez niego Skarb Państwa
posiada udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału
zakładowego, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – co najmniej 51%
ogólnej liczby akcji tej spółki,
b)

spółce kapitałowej wykonującej działalność leczniczą, w której uczelnia
medyczna posiada udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału
zakładowego, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – co najmniej 51%
ogólnej liczby akcji tej spółki,”,
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b)

w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) spółce kapitałowej, w której reprezentowany przez niego Skarb Państwa
posiada udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału
zakładowego, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – co najmniej 51%
ogólnej liczby akcji tej spółki,”.

Art. 24. W ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483
i 2243) w art. 19 wprowadza się następujące zmiany:
1)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a:
„1a. W przypadku gdy emitentem jest prosta spółka akcyjna, obligacje zamienne
mogą być oferowane wyłącznie za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, chyba że
obligacje zamienne są oferowane wyłącznie akcjonariuszom tej spółki.”;

2)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uchwała o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych w zamian za te
obligacje podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego. Jeżeli emitentem jest spółka, która
podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, wzmianka o uchwale
wskazująca maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, a w przypadku
prostej spółki akcyjnej – maksymalną liczbę akcji, również podlega wpisowi do tego
rejestru. Data przydziału i wydania obligacji nie może być wcześniejsza niż data
wpisu.”;

3)

w ust. 4 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) sposób przeliczenia obligacji na akcje, z tym że na każdy jeden złoty wartości
nominalnej obligacji może przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej
akcji, a w przypadku akcji niemających wartości nominalnej – jeden złoty ceny
emisyjnej tych akcji;
3)

maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w drodze zamiany
obligacji na akcje, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – maksymalną liczbę
akcji, które mają zostać wyemitowane w celu zamiany obligacji na akcje.”.
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Art. 25. W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1508, z późn. zm.15)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 24 w ust. 2 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) lub była członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem dłużnika albo jest
lub w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku restrukturyzacyjnego była
wspólnikiem albo akcjonariuszem dłużnika posiadającym udziały albo akcje
w wysokości wyższej niż 5% kapitału zakładowego dłużnika lub wierzyciela,
a w przypadku prostej spółki akcyjnej – więcej niż 5% akcji tej spółki;
6)

lub była spółką powiązaną z dłużnikiem lub jest lub była członkiem organu,
prokurentem lub pełnomocnikiem takiej spółki albo jest lub w okresie dwóch lat
przed dniem złożenia wniosku restrukturyzacyjnego była wspólnikiem albo
akcjonariuszem posiadającym udziały albo akcje w wysokości wyższej niż
5% kapitału zakładowego spółki powiązanej z dłużnikiem, a w przypadku prostej
spółki akcyjnej – więcej niż 5% akcji tej spółki.”;

2)

w art. 116 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W sprawach dotyczących układu, jeżeli dłużnikiem jest spółka kapitałowa,
prawa głosu nie ma wierzyciel będący osobą fizyczną, jeżeli reprezentuje ponad
25% kapitału zakładowego spółki, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – posiada
ponad 25% akcji tej spółki.”;

3)

w art. 156 w ust. 5 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) sumę, o jaką kapitał zakładowy ma zostać podwyższony, a w przypadku prostej
spółki akcyjnej – liczbę akcji, które mają zostać wyemitowane;
2)

liczbę oraz wartość nominalną nowo ustanowionych udziałów lub akcji lub też
wartość, o którą następuje podwyższenie wartości nominalnej udziałów lub akcji
już istniejących, a w przypadku akcji niemających wartości nominalnej – ich liczbę
i cenę emisyjną;”;

4)

w art. 169 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Jeżeli układ przewiduje konwersję wierzytelności na udziały lub akcje,
prawomocnie zatwierdzony układ zastępuje określone w ustawie z dnia 15 września

15)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 149, 398, 1544
i 1629 oraz z 2019 r. poz. 55 i 60.
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2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm.16))
czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, emisją akcji prostej spółki akcyjnej,
przystąpieniem do spółki, objęciem udziałów lub akcji oraz wniesieniem wkładu.
4. Odpis prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu stanowi podstawę
wpisu podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub
spółki akcyjnej albo wpisu zmiany liczby akcji prostej spółki akcyjnej do Krajowego
Rejestru Sądowego.”.
Art. 26. W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1857) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:
1)

ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Przez nabycie dominacji rozumie się osiągnięcie albo przekroczenie 50%
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu podlegającego ochronie,
w szczególności na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników, lub udziału
w kapitale zakładowym, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – ogólnej liczby akcji tej
spółki, przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie
udziałów albo akcji.
4. Przez nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa rozumie się nabycie
udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji,
w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie odpowiednio 20%, 25%, 33%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników lub
udziału w kapitale zakładowym, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – ogólnej liczby
akcji spółki, uzyskanie istotnego uczestnictwa z upływem okresu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 4 lit. a, jak również nabycie od podmiotu podlegającego ochronie
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.”;

2)

w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Przez nabycie pośrednie rozumie się również przypadki, gdy wskutek transakcji
niewymienionej w ust. 3–5 podmiot uzyska status podmiotu dominującego wobec
podmiotu posiadającego co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników lub udziału w kapitale zakładowym,
a w przypadku prostej spółki akcyjnej – ogólnej liczby akcji spółki, będącej podmiotem

16)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 398, 650, 1544,
2219 i 2244.
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podlegającym ochronie albo będącego podmiotem dominującym wobec spółki będącej
podmiotem podlegającym ochronie bądź posiadającego w niej istotne uczestnictwo, albo
wobec podmiotu mającego tytuł prawny do przedsiębiorstwa takiej spółki albo jego
zorganizowanej części.”,
3)

w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Przez nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa albo nabycie dominacji, o którym
mowa w ust. 3, rozumie się również przypadki, gdy podmiot posiadać będzie udziały
albo akcje lub prawa z udziałów albo akcji spółki, będącej podmiotem podlegającym
ochronie, w tym również w przypadkach określonych w ust. 5, w liczbie zapewniającej
osiągnięcie albo przekroczenie odpowiednio 20%, 25%, 33%, 50% ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników lub udziału
w kapitale zakładowym, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – w ogólnej liczbie akcji
spółki, albo będzie podmiotem dominującym wobec spółki będącej podmiotem
podlegającym ochronie, bądź nabędzie istotne uczestnictwo, w przypadku:”.
Art. 27. W ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń

osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 oraz z 2018 r. poz. 2215)
w art. 1 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) członku organu zarządzającego – należy przez to rozumieć członka zarządu spółki
kapitałowej, dyrektora w prostej spółce akcyjnej, członka rady administrującej
uprawnionego do prowadzenia spraw spółki europejskiej, a także likwidatora;”.
Art. 28. W ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1937, z późn. zm.17)) w art. 181 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
„Fundusz może utworzyć instytucję pomostową, w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej, w celu:”.

17)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2491 oraz
z 2018 r. poz. 658, 723, 1637 i 2243.
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Art. 29. W ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty
budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920 oraz z 2018 r. 1669 i 1693) w art. 20 w ust. 1
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału
prywatnego, z wyjątkiem udziału pracowników tej osoby prawnej reprezentujących
w sumie do 15% kapitału zakładowego spółki, a w przypadku prostej spółki
akcyjnej – do 15% akcji tej spółki, posiadających łącznie do 15% głosów na
zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu;”;

2)

w pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) w kontrolowanym zamawiającym i w zamawiającym sprawującym kontrolę nie ma
bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, z wyjątkiem pracowników tej osoby
prawnej reprezentujących w sumie do 15% kapitału zakładowego spółki,
a w przypadku prostej spółki akcyjnej – do 15% akcji tej spółki, posiadających
łącznie

do

15%

głosów

na

zgromadzeniu

wspólników

albo

walnym

zgromadzeniu;”.
Art. 30. W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem
państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.18)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 2:
a)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) akcjach – należy przez to rozumieć akcje w spółce akcyjnej, akcje w prostej
spółce akcyjnej, akcje w spółce komandytowo-akcyjnej, akcje w spółce
europejskiej lub udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;”,

b)

pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) członku organu zarządzającego – należy przez to rozumieć członka zarządu
spółki kapitałowej, dyrektora w prostej spółce akcyjnej, członka rady
administrującej w spółce europejskiej uprawnionego do prowadzenia spraw
spółki europejskiej, a także likwidatora w spółce lub członka organu
zarządzającego państwowej osoby prawnej;”;

18)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, 1735, 2024,
2243 i 2270 oraz z 2019 r. poz. 229.

– 70 –
2)

w art. 7 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) wykonuje prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, łącznie z wynikającymi
z nich prawami osobistymi albo indywidualnymi, o ile przepisy odrębne nie
stanowią inaczej;
3)

wykonuje uprawnienia z akcji należących do Skarbu Państwa na walnym
zgromadzeniu w sprawach, o których mowa w art. 201 § 4, art. 368 § 4 oraz
art. 30061 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;”;

3)

art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. Do akcji należących do Skarbu Państwa nie stosuje się przepisów
art. 199, art. 359 i art. 30043, w zakresie dotyczącym umorzenia przymusowego,
art. 30044 oraz art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek
handlowych.”;

4)

w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do wniesienia akcji należących do Skarbu
Państwa do spółki, której akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne
państwowe osoby prawne, w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale
zakładowym tej spółki, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – w zamian za objęcie
nowych akcji tej spółki.”;

5)

art. 32 otrzymuje brzmienie:
„Art. 32. Osoba wykonująca w imieniu podmiotu uprawnionego do wykonywania
praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w spółce
uznanej za spółkę o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, uprawnienia
przysługujące Skarbowi Państwa lub państwowej osobie prawnej na walnym
zgromadzeniu w sprawach, o których mowa w art. 17, w sprawach, o których mowa
w art. 2031, art. 215, art. 2221, art. 378 § 2, art. 385 i art. 392 ustawy z dnia 15 września
2000 r. – Kodeks spółek handlowych, a także w sprawach związanych z powołaniem lub
odwoływaniem członków rady nadzorczej oraz ustalaniem wynagrodzenia członków
zarządu, dyrektorów i członków rady nadzorczej w prostej spółce akcyjnej, działa na
podstawie pisemnej instrukcji do głosowania sporządzonej przez podmiot uprawniony
do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę
prawną, zatwierdzanej przez Prezesa Rady Ministrów.”.
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Art. 31. W ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2210 i 2243) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 55 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) tożsamość akcjonariuszy lub udziałowców posiadających co najmniej 10% udziału
w kapitale zakładowym agenta oraz wysokość tych udziałów, a w przypadku
agenta będącego prostą spółką akcyjną – tożsamość akcjonariuszy posiadających
co najmniej 10% akcji tej spółki oraz stosunek liczby akcji przysługujących tym
akcjonariuszom do liczby wszystkich akcji prostej spółki akcyjnej;”;

2)

w art. 59 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) tożsamość akcjonariuszy lub udziałowców posiadających co najmniej 10% udziału
w kapitale zakładowym brokera oraz wysokość tych udziałów, a w przypadku
brokera będącego prostą spółką akcyjną – tożsamość akcjonariuszy posiadających
co najmniej 10% akcji tej spółki oraz stosunek liczby akcji przysługujących tym
akcjonariuszom do liczby wszystkich akcji prostej spółki akcyjnej;”.
Art. 32. W ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 125)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 2:
a)

w ust. 1 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:
„13a) notariusze w zakresie czynności, o których mowa w art. 79 pkt 6a ustawy
z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291,
z późn. zm.19));”,

b)

w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną

nieposiadającą

osobowości

prawnej,

której

instytucja

obowiązana świadczy usługi lub dla której wykonuje czynności wchodzące
w zakres prowadzonej przez nią działalności zawodowej, w tym z którą
instytucja obowiązana nawiązuje stosunki gospodarcze, lub na zlecenie której
przeprowadza transakcję okazjonalną; w przypadku umowy ubezpieczenia
przez

klienta

instytucji

obowiązanej

rozumie

się

ubezpieczającego,

a w przypadku umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, o której mowa
19)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 398, 723, 1496,
1629, 1669, 2193 i 2314 oraz z 2019 r. poz. 87.

– 72 –
w art. 30031 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm.20)), przez klienta instytucji
obowiązanej

rozumie

się

wyłącznie

akcjonariusza,

zastawnika

lub

użytkownika akcji podlegającego wpisowi do tego rejestru w związku
z transakcją stanowiącą podstawę dokonania wpisu;”;
2)

w art. 58 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) proste spółki akcyjne.”.
Art. 33. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649 i 1293) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Osoby zagraniczne inne niż wymienione w ust. 1 i 2 mają prawo do
podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki
komandytowej,

spółki

komandytowo-akcyjnej,

spółki

z

ograniczoną

odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej i spółki akcyjnej, a także do przystępowania
do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy
międzynarodowe nie stanowią inaczej.”.
Art. 34. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024 i 2245) w art. 159 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Podmiot inny niż uczelnia publiczna, instytut badawczy lub instytut PAN mogą
posiadać w spółce, o której mowa w ust. 1, której wspólnikiem lub akcjonariuszem jest
uczelnia publiczna, akcje lub udziały stanowiące łącznie nie więcej niż 25% kapitału
zakładowego, w przypadku prostej spółki akcyjnej – 25% ogólnej liczby akcji, lub 25%
ogólnej liczby głosów.”.
Art. 35. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na
wykonywanie zadań wynikających z niniejszej ustawy wynosi w roku:
1)

2020 – 332 000 złotych;

2)

2021 – 0 złotych;

3)

2022 – 0 złotych;

4)

2023 – 0 złotych;

5)

2024 – 0 złotych;

20)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 398, 650, 1544,
2219, 2244 oraz z 2019 r. poz. 55 i 60.

– 73 –
6)

2025 – 0 złotych;

7)

2026 – 0 złotych;

8)

2027 – 0 złotych;

9)

2028 – 0 złotych;

10) 2029 – 0 złotych.
2. Minister Sprawiedliwości monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których
mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego
kwartału.
3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok
budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku, gdy
w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia dokonania ostatniej oceny, o której
mowa w ust. 2, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie
przekroczona co najmniej o 10%, stosuje się mechanizm korygujący polegający na
zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy.
4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa
w ust. 3, jest Minister Sprawiedliwości.
Art. 36. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.

UZASADNIENIE
I

POTRZEBA I CEL REGULACJI

Projekt stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu:
„100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. W ramach projektu
proponuje się uregulowanie nowego typu spółki kapitałowej: prostej spółki akcyjnej
(PSA). PSA jest nowoczesną formą niepublicznej spółki kapitałowej przeznaczoną dla
innowacyjnych przedsięwzięć. Ma łączyć korporacyjny charakter spółki jako osoby
prawnej i jego podstawowy przejaw jakim jest wyłączenie osobistej odpowiedzialności
wspólników za jej zobowiązania ze znaczną swobodą kształtowania stosunku spółki,
zarówno jeśli chodzi o wzajemne relacje pomiędzy wspólnikami, jak i system
zarządzania spółką oraz nadzoru nad tym procesem. Tę nową konstrukcję spółki
wyróżnia przede wszystkim, z jednej strony, dopuszczenie nowych kategorii wkładów
na pokrycie obejmowanych praw członkowskich, a z drugiej strony, nowoczesny
mechanizm ochrony wierzycieli spółki, odstępujący od konstrukcji kapitału
zakładowego na rzecz elastycznych ograniczeń wypłat na rzecz akcjonariuszy,
uwzględniających zarówno wielkość zagregowanego zadłużenia spółki, jak i stopień jej
wypłacalności.
Kształtując przepisy dotyczące PSA wzięto pod uwagę fakt, że coraz ważniejszym
elementem współczesnej gospodarki stają się przedsięwzięcia oparte o nowoczesne
technologie. Dlatego też coraz większe znaczenie we współczesnym obrocie
gospodarczym ma kapitał ludzki – nowatorskie rozwiązania technologiczne na
wczesnych etapach rozwoju, innowacyjność i przedsiębiorczość. Są to cechy, które
współcześnie są jednym z najważniejszych motorów wzrostu gospodarczego.
Jednocześnie te właściwości przedsiębiorców niezwykle trudno precyzyjnie wycenić –
zwłaszcza na wczesnych etapach rozwoju działalności. Dlatego też w PSA zezwolono
na wnoszenie wkładów w postaci świadczenia pracy lub usług, a także innego rodzaju
wkładów, które nie poddają się łatwej rynkowej wycenie. Jest to podyktowane także
niskim poziomem oszczędności oraz akumulacji kapitału inwestycyjnego w polskim
społeczeństwie, przy wysokim poziomie wiedzy i doświadczenia polskich specjalistów
– np. z zakresu informatyki.
Powyższe okoliczności dyktują również konieczność zapewnienia dużej swobody, jeśli
chodzi o kształtowanie wzajemnych relacji pomiędzy wspólnikami PSA – zwłaszcza, że

część z nich wnosić będzie do spółki swoją pracę lub usługi, a pozostała część – kapitał
finansowy. W tym zakresie należy brać pod uwagę, po pierwsze, fakt, że spółki
prowadzące działalność w obszarze nowych technologii (w szczególności tzw. startupy)
dla rozwoju potrzebują dużych zasobów kapitału finansowego pozwalającego na
osiągnięcie odpowiedniej skali działalności w stosunkowo krótkim okresie. Po drugie,
dostarczyciele kapitału finansowego charakteryzują się często niewystarczająco
długoterminowym

horyzontem

inwestycyjnym,

co

z

reguły

prowadzi

do

niedoszacowania wartości pomysłodawców i założycieli spółek. Należy więc
pozostawić stronom szeroki zakres autonomii woli w zakresie kształtowania
mechanizmów kontroli nad spółką przez akcjonariuszy. W szczególności chodzi tutaj
o swobodę kształtowania akcji uprzywilejowanych, które pozwalałyby założycielom
PSA pozyskiwać kapitał w drodze kolejnych emisji akcji bez ryzyka utraty kontroli nad
spółką. Jednocześnie PSA powinna dysponować możliwością korzystania z szerokiego
kręgu różnorodnych instrumentów finansowych celem pozyskiwania kapitału,
a w szczególności akcji uprzywilejowanych i obligacji występujących w formie
zdematerializowanych papierów wartościowych. Pociąga to za sobą konieczność
zachowania niepublicznego charakteru PSA – akcje tej spółki nie powinny być
wprowadzane ani dopuszczane do zorganizowanego obrotu, w szczególności na rynku
regulowanym. Dopuszczenie akcji PSA do obrotu publicznego wymagałoby znacznie
większej standaryzacji konstrukcji praw udziałowych takiej spółki w celu ochrony
akcjonariuszy mniejszościowych i uwzględnienia obowiązujących w tym zakresie
regulacji prawa Unii Europejskiej.
Impulsem i punktem wyjścia do rozważania potrzeby wprowadzenia do polskiego
porządku prawnego nowego typu spółki kapitałowej była analiza otoczenia prawnego
funkcjonowania w Polsce tzw. startupów. Są to przedsięwzięcia, które mają potencjał
bardzo szybkiego wzrostu dzięki przewadze technologicznej lub niszy rynkowej, która
nie została jeszcze odkryta i zagospodarowana1). Przedsięwzięcia te są realizowane
najczęściej w obszarze nowych technologii, w warunkach dużej niepewności rynkowej,
na etapie poszukiwania powtarzalnego i skalowalnego modelu biznesowego.
W 2016 r. szacowano, że w Polsce funkcjonuje ok. 2,7 tysiąca podmiotów,
w przypadku których przetwarzanie informacji i pochodne technologie stanowią
1)

Polskie Startupy 2017, http://startuppoland.org/wp-content/uploads/2017/09/SP_raport2017_single_
fix.pdf.

2

kluczowy element działalności (wyniki badań Fundacji Startup Poland z 2016 r.).
Wychodząc jednak z założenia, że nie należy ograniczać działalności startupów do
branży IT, trzeba przyjąć, że rzeczywista liczba przedsięwzięć typu startup jest jednak
znacznie wyższa. Szacuje się, że o ile zostaną stworzone korzystne warunki dla rozwoju
przedsięwzięć typu startup, sektor ten może wygenerować w 2023 r. ponad 2,2 mld zł
wartości dodanej. Równocześnie założono, że w tej perspektywie czasowej startupy
mogłyby stworzyć ok. 50 tys. miejsc pracy, co przełoży się na przychody gospodarstw
domowych na poziomie szacowanym na 757 mln zł (źródło danych: Deloitte, Diagnoza
ekosystemów startupów w Polsce, czerwiec 2016 r.).
Środowiska związane z działalnością typu startup wskazują na szereg problemów, które
ograniczają rozwój tego typu przedsięwzięć. Dotyczą one także otoczenia
instytucjonalno-prawnego działalności. Chodzi m.in. o trudności w rozpoczynaniu
działalności gospodarczej, w pozyskiwaniu kapitału czy w likwidacji spółek w razie
niepowodzenia przedsięwzięcia. Obecnie osoby, które zamierzają rozpocząć działalność
w formie spółki kapitałowej i korzystać z ograniczonej odpowiedzialności, stają przed
wyborem między spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a spółką akcyjną. Regulacje
dotyczące zakładania i funkcjonowania poszczególnych rodzajów spółek, mimo zmian
zmierzających w dobrym kierunku, nadal utrudniają działanie startupów (źródło:
Deloitte, Diagnoza ekosystemów startupów w Polsce, czerwiec 2016 r.).
Zgodnie z raportem „Polskie startupy 2018”, 72% startupów wybiera spółkę z o.o.
Wynika to głównie z faktu, że wymogi formalne i finansowe związane z założeniem
spółki są po prostu w przypadku spółki z o.o. znacznie niższe niż w przypadku spółki
akcyjnej. Nie oznacza to jednak, że spółka z o.o. jest dobrze dostosowana do potrzeb
tego rodzaju przedsięwzięć. Jak wynika z przeprowadzonego wśród przedsiębiorców
przez PARP badania, zdecydowana większość badanych (73%) widzi potrzebę
wprowadzenia nowego typu spółki, która mogłaby być wykorzystywana w działalności
innowacyjnej. Aż 78,6% respondentów wskazało na potrzebę obniżenia wymogów
kapitałowych dla projektowanej uproszczonej spółki.
Do elementów konstrukcyjnych spółki z o.o. należy kapitał zakładowy, czyli stały
kapitał założycielski. Wyjściowy zakres praw każdego wspólnika w spółce (oraz wobec
spółki) jest określony stosunkiem liczby przysługujących danemu wspólnikowi
udziałów do ogółu udziałów istniejących w tej spółce, przy czym prawa udziałowe są
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powiązane z kapitałem zakładowym. Poważnie utrudnia to takie ukształtowanie relacji
w spółce, by silna pozycja wspólnika była powiązana nie tyle z wkładem majątkowym,
co

z

jego

osobistymi

zdolnościami

i

pracą,

czyli

z

kapitałem

ludzkim

wykorzystywanym przez spółkę. Ponadto inwestycja w spółkę z o.o. cechuje się
skomplikowaniem. Nabycie udziałów wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej
z podpisami notarialnie poświadczonymi, zaś same udziały – nie mogą być
inkorporowane w dokumencie ani zapisie elektronicznym (papierze wartościowym).
Istotnie ograniczone są też instrumenty uprzywilejowania udziałów. Brakuje też
możliwości utworzenia udziałów niemych. Minimalna wartość nominalna udziału
wynosi 50 zł, co z kolei ogranicza m.in. możliwość korzystania z rosnącego na
znaczeniu crowdfundingu. Wkładu do spółki z o.o. nie może stanowić świadczenie
pracy ani usług.
Wskazane cechy konstrukcyjne, wyznaczające naturę spółki z o.o., utrudniają realizację
nowych celów i wyzwań, przed jakimi stają młode, innowacyjne firmy w dobie wzrostu
znaczenia kapitału ludzkiego. Z drugiej strony trzeba mieć na uwadze, że spółka z o.o.
w swej obecnej formie ma ugruntowane miejsce w systemie prawa spółek i w praktyce
obrotu.

Odpowiada

wielu

rodzajom,

zwłaszcza

„klasycznych”

przedsięwzięć

biznesowych, o czym świadczy fakt, że w Polsce na koniec 2017 r. funkcjonowało
451,9 tys. spółek z o.o. (z 537,3 tys. wszystkich spółek handlowych) 2). Spółka z o.o. jest
zatem zdecydowanie najczęściej wybieraną spółką handlową.
Zawiązanie i prowadzenie spółki akcyjnej jest stosunkowo drogie i skomplikowane.
Wszelkie uchwały walnego zgromadzenia wymagają ujęcia w protokole sporządzonym
przez notariusza, zaś roczne sprawozdania finansowe spółek akcyjnych, bez względu na
ich wielkość, są obligatoryjnie przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Akcja
stanowi wprawdzie papier wartościowy, zaś jej minimalna wartość nominalna to
1 grosz, jednak minimalny kapitał zakładowy spółki akcyjnej wynosi 100 tys. zł
(z czego minimum 1/4 musi zostać wniesiona przed rejestracją spółki). Wszystkie te
wymogi są postrzegane jako zbyt wygórowane dla niewielkich, młodych firm sektora
innowacji, zwłaszcza dlatego, że w przypadku takich przedsięwzięć istnieje poważne
ryzyko nierozwinięcia działalności na tak dużą skalę, jak początkowo zakładano.
2)

Dane GUS z 2018 r., Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze
REGON, 2017 rok, opracowanie dostępne na stronie: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne
/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/zmiany-strukturalnegrup-podmiotow- gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-2017-rok,1,21.html.
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W spółce akcyjnej niedopuszczalne jest obejmowanie akcji za wkład w postaci
świadczenia pracy albo usług. Ponadto spółka akcyjna podlega ograniczeniom
wynikającym z prawa unijnego. Co więcej, kształtowanie jej struktury wewnętrznej,
w tym uprzywilejowania akcji, jest istotnie ograniczone przez istnienie górnych granic
dla konstruowania przywilejów oraz zasadę surowości statutu. Z tych przyczyn spółkę
akcyjną wybiera zaledwie 4% startupów (raport „Polskie Startupy 2018”).
Żaden z obecnie dostępnych typów spółki kapitałowej nie jest więc w pełni adekwatny
do potrzeb przynajmniej części nowoczesnych, innowacyjnych przedsięwzięć. Biorąc
pod uwagę fakt, że wiele firm działa w warunkach wysokiej niepewności, wymagającej
szybkiego reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu biznesowym, istnieje
potrzeba wprowadzenia regulacji zapewniających odpowiednią elastyczność i swobodę
działania, np. pozwalających na łatwiejsze „uwolnienie” środków, które w danych
okolicznościach nie są potrzebne spółce do realizacji jej celów i regulowania
zobowiązań, emisję akcji w zamian za pracę bądź usługi czy uelastycznienie struktury
organizacyjnej.
Wprowadzenie prostej spółki akcyjnej jako nowej spółki kapitałowej zostało wskazane
jako jedno z kluczowych rozwiązań proponowanych przez przedsiębiorców,
naukowców, inwestorów i administrację w ramach Białej Księgi Innowacji, która
została przygotowana we wrześniu 2016 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego na zlecenie Rady do spraw Innowacyjności, koordynującej politykę
innowacyjności realizowaną przez rząd, w oparciu o informacje przekazane przez
środowiska

zaangażowane

we

wdrażanie

lub

opracowywanie

nowatorskich

i innowacyjnych projektów3).
Nowy typ spółki kapitałowej będzie mógł być wykorzystywany z powodzeniem nie
tylko do prowadzenia działalności opartej na innowacjach. Choć impulsem do
rozpoczęcia prac nad koncepcją nowej formy spółki kapitałowej były sygnały o różnych
problemach ze strony środowiska startupowego, prosta spółka akcyjna nie powinna być
ograniczona jedynie do tego rodzaju przedsięwzięć. Zaproponowane mechanizmy
uelastycznienia reguł stosowanych obecnie w odniesieniu do spółki z o.o. i do spółki
akcyjnej, jak również połączenie w jednej formie prawnej elementów właściwych dla

3)

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/biala-ksiega-wyraza-glos-ludzi-nauki-i-biznesu.html.
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tych dwóch typów spółek, odpowiadają potrzebom także innych nowoczesnych
przedsięwzięć.
Należy podkreślić, że choć PSA wprowadza rozwiązania nowatorskie na gruncie
polskiego prawa spółek handlowych, to nie są to instytucje nieznane w prawie obcym.
Inspiracją dla PSA są rozwiązania zagraniczne o bogatej tradycji legislacyjnej
i solidnym uzasadnieniu ekonomicznym.
W szczególności spółki kapitałowe pozbawione instytucji minimalnego kapitału
zakładowego

albo

o

„symbolicznym”

kapitale

wprowadziło

szereg

państw

europejskich:
 od 2009 r. minimalny kapitał zakładowy francuskiej uproszczonej spółki akcyjnej
(Société par Actions Simplifiée – SAS) wynosi 1 euro;
 1 stycznia 2017 r. w Słowacji weszły w życie przepisy wprowadzające prostą spółkę
akcyjną (Jednoduchá Spoločnosť na Akcie), której minimalny kapitał zakładowy
wynosi 1 euro;
 minimalny kapitał zakładowy czeskiej spółki z o.o. (společnost z ručením omezením
– s.r.o.) wynosi 1 CZK, a ponadto prawo przewiduje szerokie możliwości
uprzywilejowania udziałów;
 w Finlandii już od 2006 r. zasadą jest, że udziały i akcje spółek z o.o. i akcyjnej nie
mają wartości nominalnej (choć statut spółki może przewidywać, że udziały mają
taką wartość),
 w Holandii minimalny kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(Besloten Vennootschap – B.V.) wynosi 1 euro, w 2012 r. wprowadzono ponadto
zmiany istotnie zwiększające elastyczność formuły B.V. („flex-BV”), dające
założycielom większą swobodę w zakresie dostosowania treści umowy spółki do
oczekiwań i zamierzeń udziałowców;
 w Niemczech funkcjonuje haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft jako
podtyp spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której minimalny kapitał
zakładowy wynosi 1 euro;
 w Luksemburgu od stycznia 2017 r. funkcjonuje uproszczona sp. z o.o. (Société
à responsabilité limitée simplifiée – S.à.r.l.-S), której kapitał zakładowy powinien
mieścić się w przedziale od 1 do 12 tys. euro.
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Brak instytucji kapitału zakładowego bądź znaczna liberalizacja tej instytucji jest
charakterystyczną cechą korporacji amerykańskich tworzonych zgodnie z systemami
prawa spółek poszczególnych stanów, a tym bardziej zyskujących coraz większą
popularność Limited Liability Companies (LLCs), które są spółkami-hybrydami,
łączącymi cechy korporacji z zasadami opodatkowania właściwymi dla spółek
osobowych.
Uczestnictwo Polski w rynku wewnętrznym Unii Europejskiej powoduje, że polscy
przedsiębiorcy mogą korzystać z typów spółek kapitałowych utworzonych zgodnie
z prawem obcym. W niedawnym wyroku z 25 października 2017 r. w sprawie Polbud
Wykonawstwo sp. z o.o. (C-106/16) Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że zakresem
traktatowej

swobody

przedsiębiorczości

objęte

jest

również

transgraniczne

przekształcenie połączone z przeniesieniem samej tylko siedziby statutowej spółki
kapitałowej do innego państwa członkowskiego UE, czemu nie musi towarzyszyć
trwała obecność gospodarcza (rzeczywiste osiedlenie się) w państwie docelowym.
Wobec swobody wyboru formy prawnej prowadzenia działalności spośród typów
spółek przewidzianych w prawie państw Unii Europejskiej polskie prawo spółek
utraciło w znacznej mierze funkcję reglamentacyjną. Odrzucenie w polskim prawie
koncepcji spółki opartej o konstrukcje alternatywne wobec gwarancyjnej funkcji
kapitału zakładowego, nie wyeliminowałoby takich spółek z obrotu w Polsce.
Przedsiębiorcy, którzy zechcą posłużyć się taką konstrukcją, mieliby możliwość
założenia spółki pod rządami prawa jednego z państw członkowskich, które przyjęło
takie typy spółek do swojego ustawodawstwa. Dlatego też z punktu widzenia polskiej
gospodarki znacznie korzystniejsze jest wprowadzenie do Kodeksu spółek handlowych
własnego

modelu

nowoczesnej

spółki

o

elastycznej

strukturze

majątkowej,

uwzględniającej specyfikę polskich rozwiązań legislacyjnych niż liczyć na to, że bariera
językowa oraz obawa przed zwiększonym ryzykiem prawnym zniechęcą polskich
przedsiębiorców do zakładania spółek prawa obcego pozbawionych kapitału
zakładowego czy transgranicznego przekształcania się w takie spółki. Z tych przyczyn
wprowadzenie PSA stanowi krok w kierunku zwiększenia konkurencyjności Polski na
rynku europejskim w zakresie form prawnych prowadzenia działalności, zwłaszcza
działalności opartej o kapitał ludzki i innowacje, których znaczenie gospodarcze ciągle
wzrasta.
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II

SPOSÓB REGULACJI I ANALIZA MOŻLIWOŚCI OSIĄGNIECIA
CELU AKTU ZA POMOCĄ INNYCH ŚRODKÓW (ART. 66 PRAWA
PRZEDSIĘBIORCÓW)

Opisane w pkt I szczegółowo cechy spółki z o.o. i spółki akcyjnej kształtują ich naturę
i wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z tym
osiągnięcie opisanych celów nie jest możliwe bez interwencji legislacyjnej. Realizacja
założeń opisanych w pkt I, ze względu na dążenie do zapewnienia spójności
systemowej oraz utrzymania charakteru Kodeksu spółek handlowych jako całościowej
regulacji polskiego prawa spółek, wymaga nowelizacji Kodeksu.
Zmiany zmierzające do realizacji celów projektu mogły polegać na modyfikacji
przepisów regulujących istniejące obecnie spółki kapitałowe albo na wprowadzeniu do
KSH nowego typu spółki, w drodze kompleksowej regulacji.
Z uwagi na specyfikę zidentyfikowanych problemów proponuje się, aby PSA została
uregulowana w KSH jako odrębny, trzeci typ spółki kapitałowej. Ten nowy typ spółki
jest formą łączącą cechy spółki osobowej ze spółką kapitałową. Jego cechą wspólną
ze spółkami osobowymi jest przede wszystkim możliwość wnoszenia wkładu w postaci
pracy lub usług. Ze spółkami kapitałowymi, a zwłaszcza spółką akcyjną, łączy go
rozbudowany mechanizm pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji. Ostatecznym
argumentem za unormowaniem tej spółki w ramach Tytułu III KSH dotyczącego spółek
kapitałowych jest korporacyjny charakter PSA oraz ograniczona odpowiedzialność
za zobowiązania spółki. Zgodnie z art. 3001 § 3 i 4 akcjonariusze są zobowiązani
jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki i nie odpowiadają za zobowiązania
spółki.
Projekt proponuje utworzenie nowej formy spółki handlowej zamiast podejmowania
próby reformy konstrukcji jednej z istniejących już spółek kapitałowych z uwagi na
ograniczenia prawne, zakres niezbędnych zmian oraz względy bezpieczeństwa obrotu.
Rozwiązania przewidziane w projekcie mają stanowić alternatywę dla istniejących
obecnie konstrukcji prawnych. Projektodawca zdecydował się na taki sposób regulacji
z kilku przyczyn.
Znaczna modyfikacja przepisów dotyczących spółki akcyjnej – której konstrukcja
wydaje się najlepiej odpowiadać nowoczesnym przedsięwzięciom, także tym opartym
na innowacjach – nie jest możliwa, gdyż przepisy dotyczące tej spółki podlegają
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harmonizacji za pomocą odpowiednich przepisów prawa unijnego, zawartych
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca
2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. Urz. UE L169 z 30.06.2017,
str. 46). Dopuszczalność wnoszenia wkładów w postaci pracy lub usług czy nawet tylko
rezygnacja z formalności związanych z obejmowaniem akcji w zamian za aporty
wymagałyby zmian odpowiednich przepisów tego prawa na szczeblu całej Unii
Europejskiej.
Z kolei przepisy o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które w przeważającej
mierze kontynuują rozwiązania przedwojennego Kodeksu handlowego z 1934 r.,
wymagałyby tak daleko idących zmian, że konieczne byłoby albo wymuszenie reformy
zasad funkcjonowania istniejących już spółek z o.o., czym część z nich nie byłaby
zainteresowana,

albo

też

tworzenie

rozwiązań

wariantowych

w

kwestiach

podstawowych, takich jak rodzaje wkładów, które mogą być wnoszone do spółki,
struktura majątkowa spółki czy zakres uprawnień członkowskich, co istotnie
skomplikowałoby dotychczasową regulację, uczyniłoby ją nieprzejrzystą i rodziłoby
istotne ryzyko prawne. W praktyce oznaczałoby to rewolucję w sposobie
funkcjonowania tej niezwykle popularnej w praktyce obrotu formy prowadzenia
działalności gospodarczej (według podanych już wyżej danych GUS, na koniec 2017 r.
spółki z o.o. stanowiły ponad 84% wszystkich polskich spółek handlowych).
Założeniem projektu jest dążenie do uniknięcia destabilizacji obrotu dla tych
przedsięwzięć, które dziś z powodzeniem korzystają z tradycyjnej formy spółki z o.o.
i dla których realizacji nie są niezbędne nowe narzędzia ułatwiające wykorzystanie
kapitału ludzkiego czy poszukiwanie inwestorów. Projektodawca mógłby wprawdzie
wprowadzić daleko posuniętą wielowariantowość w ramach konstrukcji spółki z o.o.
Doprowadziłoby to jednak w praktyce do funkcjonowania w obrocie dwóch bardzo
różnych typów spółek z o.o. oraz nadmiernej komplikacji przepisów dotyczących
funkcjonowania

takiej

wielowariantowej

spółki.

Rodziłoby

to,

przynajmniej

potencjalnie, ryzyko destabilizacji dla już istniejących podmiotów. Wprowadzenie
fundamentalnych zmian w przepisach regulujących sp. z o.o. byłoby więc rozwiązaniem
nieproporcjonalnym, gdyż generowałoby nadmierne obciążenia dla istniejących spółek.
Projektodawca zdecydował się dlatego nie komplikować warunków funkcjonowania
licznym istniejącym w obrocie spółkom z o.o., a rozwiązania PSA pozostawić tym
przedsiębiorcom, którzy wybiorą ten typ spółki. Jednocześnie dla spółek z o.o.
9

zainteresowanych skorzystaniem z dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą wprowadzenie
nowej spółki, pozostaje możliwość przekształcenia się w PSA, przy czym projekt
ułatwia tę operację, liberalizując niektóre jej przesłanki.
Z powyższych przyczyn proponuje się wprowadzenie do KSH nowego, odrębnego typu
spółki kapitałowej, która będzie elastycznym wehikułem inwestycyjnym dla
nowoczesnych przedsięwzięć.
III

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ZMIAN

III.1. POWSTANIE PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ (PSA)
1.1. Podstawowe cechy PSA, wyznaczające jej naturę
Przepisy nowego Działu IA Tytułu III KSH (art. 3001–300133) pozwalają określić istotę
prostej spółki akcyjnej jako spółki kapitałowej zawiązanej 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 (niepodzielnych, nieposiadających wartości nominalnej i niestanowiących części
kapitału akcyjnego) wkładów pieniężnych lub wkładów niepieniężnych.
Podobnie jak spółka z o.o. i spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna nie będzie mogła
zostać utworzona wyłącznie przez jednoosobową spółkę z o.o. (art. 3001 § 2).
Kapitał akcyjny PSA nie ma cechy stałości charakterystycznej dla kapitału
zakładowego spółek z o.o. i akcyjnej. Wysokość kapitału akcyjnego nie jest (i nie może
być) wskazywana w umowie spółki, a zmiana wysokości kapitału akcyjnego nie
następuje w sformalizowanym trybie jego podwyższenia bądź obniżenia, stanowiącym
zmianę umowy spółki. W związku z zawiązaniem spółki wysokość kapitału akcyjnego
jest określana przez zarząd na podstawie sumy wartości wkładów pieniężnych
i wkładów niepieniężnych wniesionych na pokrycie akcji, z wyłączeniem wkładów,
które nie podlegają zaliczeniu na kapitał akcyjny (art. 30012 § 3 pkt 2). Majątek
stanowiący pokrycie kapitału akcyjnego, powstały z wkładów, może zostać
przeznaczony na wypłatę dywidendy oraz inne wypłaty causa societatis (art. 30015 § 2).
Wypłata dywidendy z kapitału akcyjnego, skutkująca zmniejszeniem jego kwoty,
wymaga „zwykłej” uchwały walnego zgromadzenia (tj. samej uchwały o wypłacie
dywidendy, podejmowanej bezwzględną większością głosów i niestanowiącej zmiany
umowy spółki) oraz wpisu zmniejszenia kwoty kapitału akcyjnego do rejestru. Jest to
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ściśle związane z faktem, że akcje PSA nie stanowią ułamka kapitału akcyjnego i nie
opiewają na określoną wartość nominalną. Taki stan ułatwia emisję nowych akcji i ich
umarzanie.
Prosta spółka akcyjna od chwili wpisu do rejestru uzyskuje osobowość prawną i działa
przez swoje organy. Jej wyróżnikiem spośród dotychczas funkcjonujących spółek
kapitałowych jest możliwość wyboru pomiędzy tzw. systemem monistycznym
i dualistycznym oraz szeroki zakres swobody stron umowy spółki w określeniu
struktury i zasad funkcjonowania organów. Obok walnego zgromadzenia jako organu
skupiającego akcjonariuszy ustawa wymaga jedynie ustanowienia zarządu albo rady
dyrektorów.
Prosta spółka akcyjna ma zatem stanowić odrębny typ (formę prawną) spółki
kapitałowej, łączący elementy charakterystyczne dla spółki akcyjnej, spółki z o.o.,
a nawet dla handlowych spółek osobowych. Mimo że inicjatywa podjęcia prac
legislacyjnych nad przepisami normującymi nową formę spółki kapitałowej napotkała
na szczególnie podatny grunt w środowisku startupów i spółek high-tech, projekt
normuje prostą spółkę akcyjną jako podmiot o charakterze uniwersalnym, a nie
sektorowym

(dostępny

w jakiejkolwiek

branży

dla

inwestorów

planujących

poza

wyjątkami

wynikającymi

podjęcie
z

działalności

przepisów

ustaw

szczególnych) oraz trwałym, a nie przejściowym (byt prawny spółki nie jest
ograniczony w żaden sposób: czasem trwania, przedmiotem działalności, składem
osobowym uczestników itp.).
Wprowadzenie nowej spółki kapitałowej wymaga zmian dostosowujących w art. 1 § 2
i art. 4 § 1 pkt 2 KSH, z których pierwszy wymienia rodzaje spółek handlowych, a drugi
określa przewidziane w KSH spółki kapitałowe. Zmianę dostosowującą wprowadzono
także w art. 107 § 3 KSH.
1.2. Tryb powstawania PSA
Tryb powstania prostej spółki akcyjnej jest wzorowany na przepisach dotyczących
spółki z o.o., co odpowiada potrzebie uproszczenia procesu założycielskiego
i odzwierciedla założenie, że w inkorporacji prostej spółki akcyjnej będzie najczęściej
uczestniczyła niewielka, tj. kilku- a maksymalnie kilkunastoosobowa grupa założycieli.
W rezultacie zrezygnowano z wyodrębniania statutu jako źródła prawa wewnętrznego
spółki oraz aktów o zawiązaniu spółki, zgody na treść statutu i objęcia akcji (por.
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art. 313 § 1 KSH), składających się na umowę o zawiązaniu spółki akcyjnej.
Zawiązanie PSA wymaga zawarcia umowy spółki, która obejmuje – w uproszczeniu –
zarówno tzw. postanowienia obligacyjne, jak i organizacyjne (statutowe).
Obligatoryjną treść umowy prostej spółki akcyjnej określa art. 3005 § 1. Zgodnie z tą
regulacją, umowa prostej spółki akcyjnej musi określać:
1) firmę i siedzibę spółki;
2) przedmiot działalności spółki;
3) liczbę, serię i numery akcji, związane z nimi uprzywilejowanie, akcjonariuszy
obejmujących poszczególne akcje oraz cenę emisyjną akcji;
4) jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – przedmiot tych wkładów, akcje
obejmowane za wkłady niepieniężne oraz akcjonariuszy, którzy obejmują te akcje;
5) jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest świadczenie pracy bądź usług –
także rodzaj i czas świadczenia pracy bądź usług;
6) organy ustanowione w spółce;
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.
Na elastyczność procesu tworzenia prostej spółki akcyjnej – poza wskazywanym już
zniesieniem znanych innym spółkom kapitałowym ograniczeń zdolności aportowej
wkładów – wpływa zwolnienie z obowiązku wniesienia, przed datą złożenia wniosku
o wpis

do

rejestru,

całości

wkładów

na

pokrycie

obejmowanych

akcji,

charakterystycznego dla procesu założycielskiego spółki z o.o. Termin wniesienia
wkładu może określać umowa spółki, uchwała walnego zgromadzenia albo zarządu
(art. 3005 § 2). Ustawa wymaga, aby wkłady zostały wniesione w całości w ciągu trzech
lat od chwili wpisu spółki do rejestru (art. 3009 § 1). Do powstania PSA konieczne jest
pokrycie kapitału akcyjnego wkładem o wartości co najmniej 1 złotego. Kapitał akcyjny
PSA nie może wynosić 0 zł.
Kapitał akcyjny zawiązywanej PSA odpowiada wartości rzeczywiście wniesionych do
PSA wkładów, z wyłączeniem wkładów niepieniężnych, które nie są przeznaczane na
kapitał akcyjny. Kapitał akcyjny nie podlega wskazaniu w umowie spółki. Do
zgłoszenia spółki do rejestru należy natomiast załączyć m.in. oświadczenie wszystkich
członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego, ustalonej na podstawie sumy
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wartości wniesionych wkładów, które podlegają zaliczeniu na kapitał akcyjny, a także
oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie akcji zostały
wniesione w części przewidzianej w umowie spółki. Odpowiedzialność osób
zaangażowanych w proces inkorporacji została uregulowana, w sposób analogiczny do
przewidzianej w spółce z o.o., w art. 300122 i art. 300123.
1.3. Autonomia woli założycieli PSA w odniesieniu do umowy spółki
Do założeń prostej spółki akcyjnej należy swoboda kształtowania stosunku spółki. Na
ogólnych zasadach, umowa prostej spółki akcyjnej może zawierać postanowienia
odmienne niż przewiduje ustawa albo postanowienia dodatkowe, chyba że
postanowienia te byłyby sprzeczne z ustawą (tj. z przepisami bezwzględnie
obowiązującymi) albo z naturą stosunku prostej spółki akcyjnej (por. art. 2 KSH w zw.
z art. 3531 Kodeksu cywilnego). Podobnie jak w przypadku spółki z o.o., w regulacjach
dotyczących prostej spółki akcyjnej świadomie nie przewidziano przyjętej w polskim
prawie akcyjnym (i krytykowanej przez część doktryny) zasady surowości statutu.
Wykluczone jest przenoszenie na grunt prostej spółki akcyjnej ocen formułowanych
dotychczas w odniesieniu do spółki akcyjnej per analogiam.
W szeregu kolejnych przepisów projektu wskazuje się wprost, że dana kwestia
może zostać odmiennie uregulowana w umowie spółki lub – w odniesieniu do
kwestii związanych z działaniem organów spółki – w regulaminie tego organu
(zob. np. art. 3009 § 3, 30023 § 2, 30028 § 2, art. 30038 § 3, art. 30040 § 2, art. 30041,
30054, art. 30055, 30057 § 3 i 4, art. 30063 § 1, art. 30068 § 3, art. 30070 § 2, art. 30072 § 3,
art. 30087 § 1, art. 300105 § 1). Przyjęta w projekcie technika polega na egzemplifikacji
(a nie na wyczerpującym wyliczeniu) przepisów o charakterze dyspozytywnym.
Dążenie do przesądzenia w każdym z przepisów Kodeksu dotyczących PSA, czy ma on
charakter bezwzględnie obowiązujący czy dyspozytywny, byłoby nieracjonalne
i sprzeczne z tradycją legislacyjną przyjętą w polskim prawie spółek. Dzięki
egzemplifikacji zbieżnej z dokonaną w przepisach o spółce z o.o., podmioty stosujące
nowe przepisy, w szczególności założyciele PSA, znacznie łatwiej zrekonstruują zakres
autonomii woli w odniesieniu do umowy spółki. Wyraźne wskazania co do możliwości
modyfikacji rozwiązań ustawowych w umowie dotyczą zagadnień o dużym znaczeniu
praktycznym. Co bardzo istotne, wykluczone zostanie w ten sposób ryzyko
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rozbieżności w ocenie charakteru przepisów o PSA w wyniku odwoływania się do
argumentów systemowych, tj. próby porównań do przepisów o spółce z o.o.
Przy ocenie, czy dany przepis dotyczący PSA ma charakter dyspozytywny czy
bezwzględnie obowiązujący, należy, zgodnie z ogólnymi regułami wykładni
stosowanymi w prawie prywatnym, brać pod uwagę jego funkcję, zwłaszcza to, czy
służy on ochronie interesów wierzycieli spółki, akcjonariuszy mniejszościowych,
względnie zabezpieczeniu interesów ogółu uczestników obrotu. Niektóre z norm
pełniących tego rodzaju funkcje determinują naturę prostej spółki akcyjnej. Na
przykład, umowa spółki nie może zawierać postanowień określających zasady wypłaty
dywidendy czy dokonywania innych wypłat causa societatis w sposób sprzeczny
z odpowiednimi przepisami KSH. Dotyczy to również innych przepisów, których celem
jest ochrona wierzycieli spółki. Tym samym przepisy dotyczące zasad ustalania kwoty
przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy i przesłanek jej wypłaty (art. 30015
§ 2, 4, 5 i 6) oraz obowiązku zasilania kapitału akcyjnego na pokrycie przyszłych strat
(art. 30019), przepisy kształtujące odpowiedzialność członków organów spółki
(art. 30022, art. 300124 i n.) czy przepisy dotyczące minimalnego pokrycia kapitału
akcyjnego, przedmiotu i terminu wniesienia wkładów (art. 3002 § 1, art. 3003 § 1,
art. 3009 § 1) mają niewątpliwie charakter bezwzględnie obowiązujący, gdyż służą
ochronie interesów wierzycieli spółki. Podobnie bezwzględnie obowiązujący charakter
mają przepisy, które wprowadzają standard ochrony akcjonariuszy mniejszościowych
(np. art. 30021, 30049, art. 30084 § 1).
1.4. Forma umowy PSA
Umowa spółki powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Umowę tę można
również

zawrzeć

za

pomocą

wzorca

umowy

udostępnionego

w

systemie

teleinformatycznym (art. 3006 i art. 3007). Wzorzec umowy prostej spółki akcyjnej,
który stanowił będzie swego rodzaju ekwiwalent „statutu modelowego” znanego
niektórym obcym systemom prawnym, zostanie określony w rozporządzeniu Ministra
Sprawiedliwości wydanym na podstawie art. 3007 § 5.
Zawarcie umowy prostej spółki akcyjnej przy wykorzystaniu wzorca umowy będzie
wymagało wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym
i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
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albo podpisem osobistym (zob. ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy
o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw).
Wzorzec umowy powinien przewidywać postanowienia umowy, odpowiednie dla
realizacji dość prostych przedsięwzięć w formie PSA. Powinien charakteryzować się
prostotą i przystępnością dla założycieli, którzy zawrą umowę bez udziału notariusza.
Dostępne w systemie

teleinformatycznym

standardowe

rozwiązania powinny

minimalizować ryzyko błędów skutkujących odmową rejestracji spółki albo
przedłużeniem się postępowania rejestrowego. Dlatego zakłada się, że w przypadku
zawierania umowy i rejestracji PSA w trybie S24 możliwe będzie jedynie pokrycie
akcji wkładami pieniężnymi. Z istoty i różnorodności wkładów niepieniężnych,
zwłaszcza w związku z możliwością wnoszenia do PSA wkładów w postaci
świadczenia pracy bądź usług, wynika brak możliwości ich ustandaryzowania
i stworzenia wariantów takich wkładów, które założyciele mogliby wybrać w systemie
teleinformatycznym.

Obecne

założenia

i

ograniczenia

techniczne

systemu

teleinformatycznego S24 wykluczają możliwość przewidzenia wkładów niepieniężnych
w umowie PSA zawieranej w tym systemie. W przypadku, gdy założyciele PSA będą
zamierzali pokryć akcje wkładem niepieniężnym, w szczególności wkładem w postaci
świadczenia pracy i usług, albo gdy będą chcieli zawrzeć w umowie spółki inne
postanowienia niedostępne we wzorcu, umowa spółki będzie musiała zostać zawarta
w formie aktu notarialnego, względnie, po zawarciu umowy przy użyciu wzorca nastąpi
jej zmiana przy udziale notariusza. Udział notariusza w tej czynności pozwoli m.in. na
określenie wkładów czy uprzywilejowania akcji i innych praw akcjonariuszy, w sposób,
który zabezpieczy interesy założycieli spółki i innych interesariuszy.
1.5. PSA w organizacji i rejestracja PSA
Z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje prosta spółka akcyjna w organizacji, której
istota i zasady funkcjonowania zostały unormowane w sposób analogiczny, jak
w innych typach spółek kapitałowych (zob. zmiany w art. 11 i 12 KSH, art. 30011
KSH).
Zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na
siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis spółki do rejestru
podpisują wszyscy członkowie zarządu.
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Zgłoszenie spółki do rejestru powinno zawierać przede wszystkim firmę, siedzibę
i adres spółki, przedmiot działalności spółki i liczbę jej akcji. Jeżeli umowa spółki
przewiduje emisję różnych rodzajów akcji w zgłoszeniu należy podać liczbę akcji
uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania. Jeżeli umowa spółki przewiduje
przyznanie uprawnień indywidualnych określonym akcjonariuszom albo tytuły
uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikające z akcji, należy zaznaczyć
te okoliczności. Zgłoszenie określa również wysokość kapitału akcyjnego, sposób
reprezentowania spółki oraz imiona i nazwiska członków organów ustanowionych
w spółce. Jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne, wymagane jest zaznaczenie
tej okoliczności. W zgłoszeniu należy podać także czas trwania spółki, jeżeli jest
oznaczony, a jeżeli umowa spółki wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki –
oznaczenie tego pisma.
Jeżeli umowa jest zawierana w formie aktu notarialnego, do zgłoszenia spółki do sądu
rejestrowego należy dołączyć:
1) umowę spółki;
2) oświadczenie wszystkich członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego,
ustalonej na podstawie sumy wartości wniesionych wkładów pieniężnych
i niepieniężnych, przeznaczonych na kapitał akcyjny;
3) oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie akcji zostały
wniesione w części przewidzianej w umowie spółki;
4) jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający
umowę spółki – dowód ich ustanowienia z wyszczególnieniem składu osobowego;
5) adresy do doręczeń członków zarządu.
Dokumentom tym odpowiadać będą wzorce dostępne w systemie teleinformatycznym.
Jednocześnie ze zgłoszeniem należy złożyć podpisaną przez wszystkich członków
zarządu listę akcjonariuszy z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz
liczby akcji objętych przez każdego z nich.
W pozostałym zakresie do zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego, postępowania
w przedmiocie

wpisu

spółki

do

rejestru

i

stwierdzenia

braków

wynikłych

z niedopełnienia przepisów prawa po zarejestrowaniu spółki znajdą odpowiednie
zastosowanie przepisy dotyczące sp. z o.o., tj. art. 164 § 3, art. 165, art. 169, art. 170
i art. 172, a także przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
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III.2. STRUKTURA MAJĄTKOWA
2.1. Uwagi ogólne
Struktura majątkowa PSA jest oparta na modelu akcji bez wartości nominalnej,
zwanych również akcjami „beznominałowymi”, oraz kapitału akcyjnego, który stanowi
nowy rodzaj kapitału podstawowego, niebędącego kapitałem zakładowym w znaczeniu
występującym dotychczas w spółkach z o.o. i akcyjnej.
Celem tego rozwiązania jest nadanie PSA możliwie elastycznej struktury majątkowej,
w szczególności dostosowanej do przypadku wnoszenia wkładów w postaci pracy
i usług w zamian za akcje, i w ten sposób dostosowanie struktury majątkowej PSA do
uwarunkowań różnorodnych przedsięwzięć, zwłaszcza tych typu startup. Rozwiązania
projektu mają przyczynić się do generalnego ułatwienia podejmowania i prowadzenia
działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej dla wszystkich rodzajów
inwestorów, a tym samym zwiększyć atrakcyjność polskiego prawa spółek w dobie
rosnącej konkurencji między unormowaniami państw Unii Europejskiej. Jednocześnie
projekt dąży do zapewnienia skuteczniejszej ochrony interesów wierzycieli PSA, niż
przewidziana w tradycyjnym modelu zakładającym istnienie kapitału zakładowego.
Służy temu m.in. wprowadzenie zakazu dokonywania świadczeń na rzecz
akcjonariuszy, które zagrażałyby wypłacalności spółki oraz obowiązku zasilania
kapitału akcyjnego PSA na potrzeby amortyzowania przyszłych strat.
Rozwiązania te stanowią odpowiedź na rosnącą krytykę instytucji kapitału zakładowego
oraz proces odstępowania od niej w coraz większej liczbie systemów prawnych państw
Europy. Model struktury kapitałowej PSA

nawiązuje do rozwiązań prawa

amerykańskiego, które od dłuższego czasu nie wymaga od spółek posiadania kapitału
zakładowego. W ostatnich latach w wielu państwach europejskich zdecydowano
o likwidacji bądź znaczącej liberalizacji reżimu kapitału zakładowego, przede
wszystkim w spółkach z o.o. Kwestionuje się tezę, że kapitał zakładowy skutecznie
chroni wierzycieli oraz podnosi się, że stanowi on nadmierne obciążenie dla spółek.
Za zasadniczą wadę kapitału zakładowego uważa się arbitralność jego kwoty.
Z zastrzeżeniem ustawowego minimum, kwota ta jest wynikiem autonomicznej decyzji
udziałowców i nie musi pozostawać w jakiejkolwiek relacji do rozmiarów i rodzaju
działalności prowadzonej przez spółkę. Kapitał zakładowy utrzymywany na niskim
poziomie nie wzmacnia realnie marginesu wypłacalności spółki rozumianej przez
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pryzmat kryteriów bilansowych, a tym samym nie poprawia realnie sytuacji jej
wierzycieli. Nawet strata bilansowa niewielka w stosunku do skali działalności spółki
prowadzi wtedy do jej niewypłacalności. Jednocześnie brak jest możliwości
skonstruowania przez ustawodawcę normy prawnej adresowanej do ogółu spółek, której
treścią byłby obowiązek utrzymywania „odpowiedniego” kapitału zakładowego. Nie
istnieje bowiem obiektywnie możliwa do ustalenia „należyta” wysokość kapitału
zakładowego. Każda branża, w której działają spółki, cechuje się innym ryzykiem
wystąpienia straty, innymi potrzebami wyposażenia spółki w kapitały własne oraz
dokonywania nakładów inwestycyjnych.
System kapitału zakładowego opiera się wyłącznie na kryteriach bilansowych, nie
odnosi się natomiast do problemu utrzymania przez spółkę zdolności do wykonywania
bieżących zobowiązań. Wierzycielom zależy tymczasem nie tyle na posiadaniu przez
spółkę nadwyżki całości aktywów nad zobowiązaniami, ale z reguły przede wszystkim
na zachowaniu wystarczającej płynności finansowej.
Jednocześnie reguły wiążące się z kapitałem zakładowym są źródłem obciążeń dla
spółek: obniżają elastyczność ich działań i powodują dodatkowe koszty. Obciążenia są
konsekwencją różnego rodzaju ograniczeń dotyczących: zdolności aportowej wkładów,
podwyższania i obniżania kapitału zakładowego, dokonywania wypłat na rzecz
udziałowców,

nabywania

przez

spółkę

własnych

praw

członkowskich

czy

przeprowadzania czynności restrukturyzacyjnych.
Wobec minimów kapitałowych ustanowionych obecnie na poziomie 5000 zł w spółce
z o.o. (art. 154 § 1 KSH) oraz 100 000 zł w spółce akcyjnej (art. 308 § 1 KSH) trudno
uznać, by kapitał zakładowy pełnił funkcję „testu powagi”, ograniczającego
zawiązywanie spółek przez osoby niedysponujące wystarczającymi funduszami.
Funkcja ta mogłaby być realizowana wyłącznie w przypadku ustanowienia
odpowiednio wysokich minimów kapitałowych, które jednak w nieuzasadniony sposób
utrudniałyby i podrażały posługiwanie się spółkami kapitałowymi. Jeżeli kapitał
zakładowy byłby utrzymywany na odpowiednim poziomie (czego mogą wymagać
kredytodawcy i inni wierzyciele finansowi), to mógłby on do pewnego stopnia chronić
wierzycieli, funkcjonując równolegle z zabezpieczeniami o charakterze umownym.
Kapitał zakładowy wyznacza mechanizm zapobiegający bezpodstawnym przesunięciom
majątkowym między spółką a jej udziałowcami. Również rozwiązania zawarte
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w projekcie

zapobiegają

rygorystycznych

takim

ograniczeń

przesunięciom.

zwracania

Jednocześnie

akcjonariuszom

odstąpiono

środków

od

powstałych

z wniesionych wkładów, które czynią możliwość takiego zwrotu de facto iluzoryczną
(postępowanie konwokacyjne w związku z obniżeniem kapitału zakładowego), a tym
samym zniechęcają do dokonywania przez akcjonariuszy inwestycji kapitałowych
wobec trudności z ich odzyskaniem. Zwrot inwestycji kapitałowej poddano takim
samym rygorom, jak wypłatę dywidendy, w tym dodatkowym ograniczeniom
zmierzającym do ochrony płynności finansowej spółki. PSA bez kapitału zakładowego,
lecz wyposażona przez akcjonariuszy w fundusze własne zgromadzone pod postacią
kapitału akcyjnego, może być bardziej wiarygodnym partnerem w obrocie od spółek z
o.o. z kapitałem zakładowym, utrzymywanym w symbolicznej wysokości (np. na
poziomie obecnego ustawowego minimum wynoszącego 5000 zł).
Doświadczenia zebrane po dokonaniu obniżenia kwoty minimalnego kapitału
zakładowego (w spółkach akcyjnych z 500 000 zł do 100 000 zł, a w spółkach z o.o. –
z 50 000 zł do 5000 zł), co nastąpiło ustawą z dnia 23 października 2008 r. o zmianie
ustawy – Kodeks spółek handlowych4

, nie wskazują na wzrost nadużyć, mimo iż

)

zmiana ta została poddana krytyce przez dużą część przedstawicieli doktryny.
Obniżenie kwoty kapitału zakładowego, choć nie rozwiązało problemu kapitału
zakładowego, wyszło naprzeciw głosom krytycznym wobec tej instytucji, pojawiającym
się w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, i nawiązującym do poglądów zagranicznych.
W celu zapewnienia możliwie prostej struktury majątkowej PSA nie zdecydowano się
na rozwiązanie wariantowe, czyli możliwość wyboru modelu struktury majątkowej
PSA, i przewidziano wyłącznie jeden model oparty o akcje beznominałowe oraz kapitał
akcyjny. Jednocześnie, korzystając ze swobody kształtowania stosunku spółki, jej
założyciele mogą wprowadzić do umowy spółki rozwiązania bliskie tradycyjnemu
systemowi kapitału zakładowego i akcji o wartości nominalnej, względnie ustanowić
zróżnicowane rodzaje akcji. Przepisy projektu nie stoją na przeszkodzie wprowadzeniu
ograniczeń wypłat kosztem kapitału akcyjnego zbliżonych do przyjętych w odniesieniu
do kapitału zakładowego, gdy np. przemawia za tym potrzeba ochrony interesu
mniejszościowych akcjonariuszy czy gdy wymagają tego wierzyciele finansujący PSA.

4)

Dz. U. poz. 1381.
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2.2. Istota modelu struktury majątkowej PSA
Zgodnie z projektowanym art. 3002 § 3, akcje nie posiadają wartości nominalnej i są
oderwane od kapitału akcyjnego, a zatem nie stanowią ułamka tego kapitału. Akcje
beznominałowe wyrażają prawa członkowskie w spółce, nie zaś cząstkę kapitału
akcyjnego jako kapitału podstawowego.
Projekt zakłada, że wkłady pieniężne oraz wkłady niepieniężne, z uwzględnieniem
art. 14 § 1 KSH, wniesione do spółki na pokrycie akcji, będą przeznaczane na kapitał
akcyjny jako nową kategorię kapitału własnego, która nie występowała dotąd
w spółkach kapitałowych (art. 3003 § 1). Na kapitał akcyjny zalicza się wkłady
rzeczywiście wniesione, a nie wkłady, których wniesienie akcjonariusze dopiero
deklarują w umowie spółki.
Na kapitał akcyjny nie są przeznaczane w szczególności wkłady w postaci prawa
niezbywalnego lub świadczenia pracy bądź usług, a także inne wkłady, które nie
wypełniają generalnych kryteriów zdolności aportowej, wynikających z art. 14 § 1
KSH. Są one irrelewantne dla wysokości kapitału akcyjnego. Zabezpieczają interes
wierzycieli tylko w ten sposób, że są źródłem uzyskiwania przez spółkę przychodów,
które służą zaspokojeniu roszczeń wierzycieli wobec spółki. Przyznanie akcji za wkład
nieprzeznaczony na kapitał akcyjny, np. w postaci świadczenia pracy lub usług wpływa
na wewnętrzne relacje między akcjonariuszami, lecz nie bezpośrednio na sytuację
bilansową spółki i tylko pośrednio na interesy jej wierzycieli. To kwota kapitału
akcyjnego odzwierciedla aktywa, jakie zostały ujawnione w bilansie PSA.
Kapitał akcyjny należy zakwalifikować jako kapitał podstawowy PSA w rozumieniu
ustawy

o

rachunkowości,

ponieważ

odzwierciedla

wkłady

wniesione

przez

akcjonariuszy w zamian za obejmowane akcje. W celu wyeliminowania wątpliwości co
do konieczności utworzenia kapitału akcyjnego oraz jego minimalnej wysokości
przyjęto, że kapitał ten powinien wynieść co najmniej 1 złoty. Pokrycie kapitału
akcyjnego wkładem równym co najmniej 1 złotemu jest wymagane do powstania PSA.
Istota struktury majątkowej PSA polega na zasadniczym braku związania środków
odpowiadających kapitałowi akcyjnemu na wzór podobny do związania cechującego
środki wnoszone na pokrycie kapitału zakładowego. Kapitał akcyjny nie jest kapitałem
zakładowym „bis”, ponieważ środki zgromadzone w ramach kapitału akcyjnego należy
uwzględniać przy ustalaniu wysokości nadwyżki bilansowej, jaką dysponuje spółka.
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Środki te mogą zostać wypłacone akcjonariuszom tytułem dywidendy przy
uwzględnieniu testu bilansowego i pod warunkiem, że ich wypłata nie doprowadzi do
utraty przez spółkę zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych
w terminie sześciu miesięcy od dnia dokonania wypłaty (art. 30015 § 5). Ocena
wypłacalności spółki jest dokonywana przy założeniu normalnych okoliczności
biznesowych.
Granicę dla swobodnych wypłat z kapitału akcyjnego (lecz uwarunkowanych zakazem
świadczeń zagrażających wypłacalności) wyznacza pułap 5% sumy zobowiązań spółki
wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. Jest
on skorelowany z obowiązkiem zasilania kapitału akcyjnego z zysku na pokrycie
przyszłych strat spółki (art. 30019). Wypłaty z części kapitału akcyjnego odpowiadającej
5% sumy zobowiązań spółki wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego
za ostatni rok obrotowy wymagają zastosowania trybu postępowania konwokacyjnego,
właściwego dla obniżenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej połączonego ze
zwrotem części wkładów na rzecz akcjonariuszy. Wyznacza to dodatkowy mechanizm
ochrony wierzycieli spółki, który zapobiega drenażowi jej kapitału własnego (kapitału
akcyjnego). W konsekwencji swoboda wypłat kosztem kapitału akcyjnego nie może
doprowadzić

do

wyprowadzenia

ze

spółki

wszelkich

funduszy

własnych

z pokrzywdzeniem wierzycieli. Pułap 5% sumy zobowiązań pozostaje w relacji do skali
działalności prowadzonej przez spółkę, determinowanej wysokością jej zobowiązań,
i nie jest kwotą arbitralną, inaczej niż kapitał zakładowy. Wspomniane ograniczenie
pozwala związać w spółce nieporównanie wyższe środki niż związanie będące
konsekwencją obecnego minimum kwoty kapitału zakładowego w spółce z o.o.
(art. 154 § 1 KSH).
Zmienny

charakter

kapitału

akcyjnego

powoduje,

że

bezprzedmiotowe,

a w konsekwencji zakazane (art. 3003 § 2) jest wskazywanie jego wysokości w umowie
spółki. Zmiana wysokości kapitału akcyjnego nie stanowi tym samym zmiany umowy
spółki. Status kapitału akcyjnego przypomina w tym kontekście do pewnego stopnia
status kapitału zapasowego, którego wysokość również nie jest ujawniana w umowie
spółki. Projekt wymaga jedynie ujawnienia kwoty kapitału akcyjnego w rejestrze.
Jednocześnie wypłaty z kapitału akcyjnego są uwarunkowane wpisem zmiany jego
wysokości do rejestru (art. 30015 § 6). Tworzy to dodatkowy mechanizm ochrony
wierzycieli

spółki,

gdyż

uchwała

akcjonariuszy
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rozporządzająca

środkami

zgromadzonymi w kapitale akcyjnym podlega kontroli przez sąd rejestrowy na
zasadach ogólnych w związku z wpisem do rejestru zmiany wysokości tego kapitału.
Wobec odstąpienia od instytucji kapitału zakładowego w PSA nie występuje
mechanizm podwyższenia ani obniżenia kapitału akcyjnego jako sformalizowana
operacja zmierzająca do konstytutywnego wpisu do rejestru zmiany umowy spółki
(statutu) w zakresie dotyczącym nowej wartości funduszu podstawowego spółki. Emisja
nowych akcji stanowi jednak zmianę umowy spółki (art. 300102 zd. 1), co wynika
z faktu, że umowa spółki musi określać liczbę akcji wyemitowanych przez spółkę
(art. 3005 § 1 pkt 3). Dlatego do zmiany umowy spółki dochodzi również w przypadku,
w którym emisja nowych akcji następuje na podstawie dotychczasowych postanowień
umowy spółki przewidujących maksymalną liczbę akcji i termin ich emisji. Jednak
w tym przypadku nie jest wymagane zachowanie przepisów o zmianie umowy spółki,
lecz wystarczy podjęcie uchwały wspólników bezwzględną większością głosów (o ile
umowa spółki nie zawiera odmiennych postanowień w tej kwestii). W przypadku, gdy
emisja nowych akcji następuje w zamian za wkłady pieniężne bądź niepieniężne
(z wyłączeniem wkładów nieprzeznaczonych na kapitał akcyjny, np. w postaci
świadczenia pracy lub usług), wraz z emisją dochodzi do podwyższenia kapitału
akcyjnego, co podlega wpisowi do rejestru (art. 300102 zd. 2). Z kolei wpis zmniejszenia
kwoty kapitału akcyjnego jest w tym sensie konstytutywny, iż jego dokonanie
warunkuje dopuszczalność wypłaty kosztem tego kapitału (art. 30015 § 6).
Akcje beznominałowe oraz kapitał akcyjny pozwalają uelastycznić strukturę majątkową
PSA w stosunku do stanu obowiązującego w spółce z o.o. i spółce akcyjnej.
Po pierwsze, z zastrzeżeniami opisanymi powyżej, akcjonariusze będą mogli
wycofywać część bądź nawet całość zaangażowanych wkładów bez potrzeby
podejmowania uchwały o obniżeniu kapitału akcyjnego w trybie zmiany umowy spółki.
Konieczne będzie zgłoszenie zmiany kwoty kapitału akcyjnego do rejestru. Środki
zgromadzone w ramach kapitału akcyjnego będą uwzględniane przy ustalaniu nadwyżki
bilansowej i będą mogły zostać wypłacone akcjonariuszom z tytułu dywidendy bądź
umorzenia akcji. W ten sposób spółka będzie mogła lepiej dostosować swoje potrzeby
kapitałowe do bieżącej sytuacji rynkowej, a kapitał udostępniany przez akcjonariuszy
będzie mógł zostać efektywniej wykorzystany. Ustanowienie akcji beznominałowych
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pozwoli tym samym akcjonariuszom na elastyczne dysponowanie kapitałem własnym
spółki.
Po drugie, system akcji beznominałowych pozwoli na zmniejszenie kosztów
i uproszczenie restrukturyzacji PSA w porównaniu do systemu opartego na kapitale
zakładowym. Ponieważ w przypadku akcji beznominałowych ex definitione nie
obowiązuje zakaz ich obejmowania poniżej wartości nominalnej, odpada konieczność
obniżania kapitału zakładowego przez zmniejszenie wartości nominalnej jako
pierwszego etapu restrukturyzacji. Obniżenie takie okazuje się niemożliwe, jeżeli akcje
opiewają na minimalną wartość nominalną, co stanowi przeszkodę restrukturyzacji.
W systemie akcji beznominałowych mogą one być obejmowane w zamian za godziwą
cenę, bez potrzeby uwzględniania jakiegokolwiek ustawowego minimum.
Po trzecie, w systemie akcji beznominałowych czynności kapitalizacji spółki okazują
się prostsze. Podczas gdy w przypadku akcji nominałowych często występuje potrzeba
bilansowego „rozszczepienia” wartości wkładu na część odpowiadającą wartości
nominalnej akcji i agio, przelewane do kapitału zapasowego (por. art. 396 § 2 k.s.h.),
w przypadku akcji beznominałowych całość wkładów jest zaliczana na poczet funduszu
podstawowego, którym jest kapitał akcyjny.
2.3. Wkłady wnoszone na pokrycie akcji PSA
Na pokrycie akcji beznominałowych mogą być wnoszone wkłady pieniężne
i niepieniężne. Przepis art. 3002 § 2 wyraża ponadto w sposób pozytywny jedną
z podstawowych cech PSA, tj. wskazuje, że przedmiotem wkładu niepieniężnego może
być w szczególności świadczenie pracy bądź usług.
Kategoria wkładu niepieniężnego obejmuje dwa zasadnicze rodzaje aportów:
1) wkłady niepieniężne, z uwzględnieniem art. 14 § 1 KSH, których wniesienie
zwiększa kwotę kapitału akcyjnego (art. 3003 § 1) oraz
2) wkłady niepieniężne w postaci prawa niezbywalnego, świadczenia pracy bądź
usług oraz inne wkłady, które nie mają zdolności aportowej w świetle art. 14 § 1
KSH, które nie zasilają kapitału akcyjnego (a contrario art. 3003 § 1).
Wkłady wniesione do spółki powinny być zaliczane równomiernie na pokrycie
wszystkich akcji akcjonariusza, przy czym umowa spółki może zawierać odmienne
postanowienia w tej kwestii (art. 3009 § 3).
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Zarząd podejmuje niezwłocznie po wniesieniu danego wkładu w całości uchwałę
stwierdzającą ten fakt (art. 3009 § 2).
2.4. Wkłady niezaliczane na kapitał akcyjny
Założeniem i celem projektodawcy jest, aby wkłady w postaci świadczenia pracy bądź
usług, prawa niezbywalne i inne wkłady, które nie mają zdolności aportowej w świetle
ugruntowanej praktyki stosowania art. 14 § 1 KSH, nie podlegały zaliczeniu na kapitał
akcyjny. Niemniej jednak projektowane przepisy przewidują pośrednio obowiązek
swoistej „umownej wyceny” takiego wkładu w następstwie nakazu wskazania ceny
emisyjnej akcji w połączeniu z identyfikacją akcji obejmowanych za wkłady
niepieniężne i osoby akcjonariusza wnoszącego wkład.
W obecnym stanie prawnym świadczenie pracy bądź usług może być przedmiotem
wkładu wyłącznie do spółki osobowej. W przepisach o rachunkowości, zarówno
wynikających z polskiej ustawy o rachunkowości jak i z międzynarodowych
standardów rachunkowości, podstawowym problemem przy ocenie możliwości ujęcia
w bilansie

takiego

aportu

jest

problem

dopuszczalności

ujęcia

takiego

skapitalizowanego przyszłego świadczenia jako składnika aktywów. Według polskich
zasad rachunkowości podstawową przeszkodą do ujęcia przyszłych świadczeń
osobistych wspólnika do aktywów jest brak kontroli spółki nad tym składnikiem
aktywów.
Problem

kontroli

nad

aktywami

niematerialnymi

został

szeroko

ujęty

w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSR), szczególnie
w MSR 38 „Wartości niematerialne”. W zapisach tego MSR szczególnie uregulowano
aktywa w postaci umiejętności i doświadczenia pracowników: „Zwykle jednak kontrola
jednostki nad oczekiwanymi przyszłymi korzyściami ekonomicznymi wynikającymi
z zatrudniania

grupy

wykwalifikowanych

pracowników

i

ich

szkolenia

jest

niewystarczająca, aby móc uznać, że pozycje te spełniają kryteria definicji składnika
wartości niematerialnych. Z podobnej przyczyny nie jest prawdopodobne, aby
konkretne talenty kierownicze i kompetencje techniczne pracowników spełniły kryteria
definicji składnika wartości niematerialnych, chyba że wykorzystywanie i pozyskiwanie
oczekiwanych z tego tytułu przyszłych korzyści ekonomicznych jest prawnie chronione,
a także spełnione zostały wymogi zawarte w pozostałych częściach definicji”.
Z przytoczonych zapisów MSR wynika, że niemożliwe jest ujęcie jako aktywów
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oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z pracy. Jeśli zatem nie można tego
typu nakładów kwalifikować jako aktywa spółki, ujęcie ich jako składnik kapitałów jest
niemożliwe.
Ponadto w świetle definicji rzeczowych aktywów obrotowych, świadczenie pracy przez
wspólnika nie stanowi zasobu majątkowego. Mimo że oznacza dla spółki pewną
korzyść ekonomiczną, to nie można takiego wkładu uznać za składnik majątku spółki.
Doktryna prawa bilansowego wskazuje, że wykonanie przez wspólnika przyszłych
świadczeń na rzecz spółki nie zalicza się do kategorii aktywów5). Tożsame stanowisko
(także na gruncie opodatkowania zmiany umowy spółki w sytuacji wniesienia wkładu
w postaci świadczenia pracy przez wspólnika), wyrażone zostało w interpretacjach:
Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 maja 2013 r. (ILPB2/436-26/13-2/MK),
Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 marca 2010 r. (IBPBII/1/436-318/09/MZ)
i Ministra Finansów z 4 lipca 2008 r. (PL/LM/830/8/CHI/08/PK-411).
Należy odnotować, że w obrocie istnieje również praktyka uwzględniania w bilansie
spółki jawnej wkładu w postaci świadczenia pracy bądź usług. Wartość tego wkładu
przyjmuje się wówczas na podstawie umowy spółki. Taka interpretacja wchodzi w grę,
ponieważ przepis art. 25 pkt 2 KSH nakazuje określić w umowie spółki wartość
wkładów wniesionych do spółki jawnej. Analogicznej regulacji nie przewidują
projektowane przepisy o PSA.
Dopuszczenie możliwości wnoszenia zwłaszcza wkładów w postaci pracy i usług na
pokrycie akcji wyznacza, obok odstąpienia od instytucji kapitału zakładowego
i wprowadzenia akcji beznominałowych, jedną z najważniejszych zmian, jakie
wprowadza projekt w stosunku do dotychczasowych ugruntowanych założeń
konstrukcyjnych polskich spółek kapitałowych. Rozwiązanie to jest dostosowane
zwłaszcza do specyfiki spółek typu startup, w których łączone są unikalne umiejętności,
wiedza, pomysły i praca inwentorów z kapitałem dostarczanym na rozwijanie
działalności przez inwestorów finansowych. Obie grupy partycypujące w PSA zyskują
możliwość zaangażowania w przedsięwzięcie w drodze objęcia akcji w zamian
za świadczenia spełniane na rzecz spółki causa societatis. Lege non distinguente,
z akcjami emitowanymi w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne, w tym za pracę

5)

A. Helin, A. Bernaziuk, R. Kowalski, Kapitały własne w świetle prawa handlowego, bilansowego
i podatkowego w różnych formach działalności gospodarczej, Warszawa 2006, s. 90
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i usługi, są związane takie same prawa członkowskie (por. m.in. art. 30015 § 1).
Odmienne rozwiązania może jednak wprowadzić umowa spółki.
2.5. Zakaz wypłat zagrażających wypłacalności spółki, obowiązek odpisów na
pokrycie przyszłych strat, kolejność korzystania ze źródeł pokrycia straty
Korelatem zabiegu zniesienia kapitału zakładowego jest wprowadzenie zakazu
dokonywania wypłat (świadczeń) na rzecz akcjonariuszy, które zagrażałyby
wypłacalności spółki oraz innych instrumentów wzmacniających pozycję wierzycieli
PSA. Zakaz spełniania świadczeń zagrażających wypłacalności spółki czyni
koniecznym zbadanie przez zarząd, czy w związku z każdorazową wypłatą dokonywaną
na rzecz akcjonariuszy pod tytułem korporacyjnym – mimo dokonania wypłaty –
w ciągu sześciu miesięcy spółka nie utraci zdolności do wykonywania wymagalnych
zobowiązań (art. 30015 § 5). Zakaz jest instrumentem uniwersalnym, gdyż znajduje
zastosowanie do wszelkich wypłat dokonywanych przez spółkę causa societatis. Oceny
wypłacalności spółki dokonuje się przy założeniu normalnych okoliczności. Zakaz
spełniania świadczeń zagrażających wypłacalności spółki stanowi dopełnienie
ograniczeń wypłat wynikających z projektowanego art. 30015 § 2, uwzględniającego
kryteria bilansowe. Ponadto zakaz ten ma na celu skorelowanie regulacji prawa spółek
z przepisami prawa upadłościowego (por. art. 11 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe)
przez wyeliminowanie przypadków dokonywania wypłat „na przedpolu” utraty przez
spółkę wypłacalności lub nawet wprost wywołujących ten skutek.
Wzmocnienie

prewencyjnej

ochrony

wierzycieli

PSA

znajduje

też

wyraz

w ustanowieniu obowiązku zasilania kapitału akcyjnego odpisami z zysku na pokrycie
przyszłych strat (art. 30019). Rozwiązanie to wykazuje punkty styczne z istniejącym
w spółce akcyjnej obowiązkiem tworzenia kapitału zapasowego. Wprowadzenie
obowiązku „oszczędzania” należy postrzegać jako zabieg skorelowany z odstąpieniem
od nakazu posiadania przez PSA minimalnego kapitału zakładowego. Proponuje się
zastąpienie obligatoryjnego tworzenia i utrzymywania kapitału zakładowego jako
funduszu startowego nakazem przeznaczenia części zysków na amortyzowanie
przyszłych strat. Minimalna wysokość odpisów jest zależna od sumy zobowiązań spółki
wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy
i stanowi ułamek tej sumy (5%). Dostosowanie wysokości rezerwy na pokrycie strat do
wielkości zagregowanego zadłużenia spółki pozwala stworzyć „bufor”, który może
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znacznie skuteczniej amortyzować straty spółki i chronić jej wypłacalność w wymiarze
bilansowym niż arbitralna i oderwana od rozmiarów przedsiębiorstwa kwota kapitału
zakładowego. Art. 30019 podkreśla potrzebę prowadzenia przez spółki ostrożnej
gospodarki finansowej, uwzględniającej ryzyko zmian koniunktury.
Nakaz związania części funduszy w majątku spółki powstaje, jeżeli spółka osiągnie
zysk. Spółka ma obowiązek tworzyć rezerwę wyłącznie kosztem 8% wypracowanego
zysku. Środki zgromadzone w ten sposób mogą zostać przeznaczone na pokrycie straty
bez konieczności zmiany umowy spółki, wymaganej w przypadku rekompensowania
strat

kosztem

przeprowadzenia

kapitału

zakładowego,

formalnej

który

procedury.

Środki

podlega
te

obniżeniu

mogą

zostać

w

drodze

wypłacone

akcjonariuszom pod warunkiem przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego,
zgodnie z art. 456 § 1–2 KSH (art. 30015 § 4). Wyposażenie spółki w minimum
funduszy własnych, obliczane w proporcji do wielkości zagregowanego zadłużenia
spółki, chroni interes wierzycieli spółki.
2.6. Szczegółowe rozwiązania
2.6.1.

Art. 14 KSH

Konstrukcja struktury majątkowej PSA, w tym zwłaszcza dopuszczenie wnoszenia
wkładów w postaci pracy i usług, powoduje konieczność zmiany art. 14 § 1 KSH.
Przepis ten w obecnym brzmieniu wyznacza granice zdolności aportowej wkładów do
spółki kapitałowej. Na gruncie tego przepisu, który explicite wyklucza wnoszenie do
spółki kapitałowej jako wkładu pracy lub usług oraz praw niezbywalnych, praktyka
ukształtowała generalne kryteria zdolności aportowej. Powinny one znaleźć
zastosowanie do wkładów niepieniężnych przeznaczanych na kapitał akcyjny PSA.
Założeniem projektodawcy jest to, by cechy jakie musi mieć wkład niepieniężny
wnoszony do spółki z o.o. albo spółki akcyjnej były tożsame z cechami wkładów
niepieniężnych, jakie w PSA mogą zostać przeznaczone na kapitał akcyjny. W PSA jest
dopuszczalne wnoszenie na pokrycie akcji także innych wkładów niepieniężnych
mających wartość majątkową, w tym w szczególności pracy lub usług, jednak tego
rodzaju wkłady nie są przeznaczane na kapitał akcyjny i nie mają wpływu na jego
wysokość.
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Proponuje się jednocześnie doprecyzowanie art. 14 § 1 KSH przez posłużenie się w tym
przepisie pojęciem „wkład niepieniężny” zamiast „wkład”, co pozwala uzyskać
spójność terminologiczną z projektowanymi przepisami art. 3002 § 1 i art. 3003 § 1,
które określają rodzaje wkładów, jakie mogą być wnoszone w zamian za akcje
obejmowane w PSA. Zmiana art. 14 § 1 KSH koresponduje ponadto z art. 14 § 2 KSH,
który posługuje się pojęciem wkładu niepieniężnego.
2.6.2.

Art. 16 KSH

Zakaz rozporządzania akcjami przed ich ustanowieniem rozszerzono na nową kategorię
akcji niemających wartości nominalnej.
2.6.3.

Normy dotyczące stosunków kapitałowych PSA (art. 3002–3003)

Akcjonariusze PSA zyskają daleko idącą autonomię w zakresie kształtowania struktury
majątkowej PSA.
W PSA nie istnieje kapitał zakładowy, należy natomiast utworzyć kapitał akcyjny.
Projekt określa minimalną kwotę tego kapitału na poziomie „technicznego minimum”
wynoszącego 1 złoty (art. 3003 § 1). Wskazana wartość nie będzie stanowiła
ograniczenia dla podejmowania działalności gospodarczej. Określenie minimalnej
kwoty kapitału akcyjnego pozwoli natomiast wyeliminować wątpliwości co do
obowiązku pokrycia tego kapitału środkami przynamniej o minimalnej wysokości.
Akcje PSA ze swojej istoty nie opiewają na wartość nominalną, a tym samym
bezprzedmiotowe

jest

wskazywanie

jakiegokolwiek

wartościowego

minimum

związanego z akcjami.
Projektowany art. 3003 § 2 jest konsekwencją charakteru prawnego kapitału akcyjnego,
którym akcjonariusze mogą, pod pewnymi warunkami, swobodnie dysponować, bez
konieczności zachowania wymogów przewidzianych dla zmiany umowy spółki.
Zamieszczenie w umowie spółki postanowień dotyczących wysokości kapitału
akcyjnego zaburzałoby funkcję i zasady dysponowania tym kapitałem.
Projektowany art. 3002 § 3 określa podstawową cechę akcji beznominałowych, tj. brak
korelacji tych akcji z kapitałem akcyjnym. Akcje beznominałowe nie wyrażają ułamka
kapitału akcyjnego. Związek akcji beznominałowych z kapitałem akcyjnym wynika
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natomiast z tego, że wkłady wnoszone na pokrycie akcji beznominałowych, spełniające
kryteria ukształtowane na gruncie art. 14 § 1 KSH, zasilają kapitał akcyjny.
Projektowany art. 3002 § 1 i 2 określają, jakimi wkładami akcjonariusze mogą
pokrywać obejmowane akcje. W PSA akcje mogą być obejmowane za wkłady
pieniężne lub niepieniężne, przy czym wkładem niepieniężnym może być wszelki
wkład mający wartość majątkową (art. 3002 § 2). Wkłady pokrywają akcje, ale nie
wszystkie wkłady muszą zasilać kapitał akcyjny. Na kapitał akcyjny przeznacza się
bowiem, obok wkładów pieniężnych, tylko wkłady niepieniężne spełniające generalne
kryteria zdolności aportowej wkładów, które wyznacza art. 14 § 1 KSH (art. 3003 § 1).
Oznacza to w szczególności, że akcjonariusze mogą obejmować akcje w zamian za
wkład w postaci świadczenia pracy lub usług, jednak wkład taki nie podlega zaliczeniu
na kapitał akcyjny. Pokrywa on akcje i wpływa na stosunki między akcjonariuszami.
Wysokość kapitału akcyjnego wyznacza wartość rzeczywiście wniesionych już
wkładów podlegających przeznaczeniu na kapitał akcyjny, a nie wartość wkładów, do
wniesienia których akcjonariusze zobowiązali się w umowie spółki.
2.6.4.

Normy interpretacyjne dotyczące udziału w kapitale zakładowym,
podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego

Wiele przepisów Kodeksu (oraz innych ustaw – zob. pkt III uzasadnienia) posługuje się
pojęciem udziału wspólnika bądź akcjonariusza w kapitale zakładowym jako punktem
odniesienia (miernikiem) zakresu praw i obowiązków wspólnika (tzw. funkcja
korporacyjna kapitału zakładowego), zakresu praw i obowiązków osób trzecich czy też
wiąże określone skutki z tym udziałem. Przepisy art. 4 § 22, mające charakter
definicyjny, służą dostosowaniu dotychczasowej siatki pojęciowej Kodeksu do modelu
akcji beznominałowych w warunkach, gdy PSA nie dysponuje kapitałem zakładowym.
Analogiczną funkcję norma ta pełni w odniesieniu do wpisu do rejestru zmiany liczy
akcji PSA, stanowiącej odpowiednik rejestracji podwyższenia bądź obniżenia kapitału
zakładowego. Dlatego art. 4 § 22 KSH przesądza, że ilekroć w Kodeksie jest mowa
o udziale akcjonariusza w kapitale zakładowym spółki, w przypadku prostej spółki
akcyjnej należy przez to rozumieć stosunek liczby akcji przysługujących temu
akcjonariuszowi do liczby wszystkich akcji wyemitowanych w prostej spółce akcyjnej.
Gdy zaś Kodeks odnosi się do wpisu zmiany wysokości (podwyższenia albo obniżenia)
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kapitału zakładowego do rejestru, w przypadku prostej spółki akcyjnej należy przez to
rozumieć wpis zmiany liczby akcji do rejestru.
2.6.5.

Art. 3005 § 1 pkt 3–5

W katalogu elementów wskazywanych obligatoryjnie w umowie spółki zawarta została
cena emisyjna akcji. Akcje beznominałowe ze swojej istoty nie opiewają bowiem na
wartość nominalną, która byłaby wyznacznikiem dla ustalenia ceny objęcia.
Wspomniany element minimalnej wymaganej treści umowy spółki ułatwi weryfikację
ex post adekwatności ceny objęcia akcji, co jest szczególnie ważne wobec
dopuszczalności obejmowania akcji w zamian za pracę i usługi.
Jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne, wymagane jest ponadto wskazanie
w umowie spółki przedmiotu tych wkładów z zaznaczeniem akcji obejmowanych
za wkłady niepieniężne oraz akcjonariuszy, którzy obejmują te akcje. Dodatkowo, jeżeli
przedmiotem wkładu niepieniężnego jest świadczenie pracy bądź usług – w umowie
spółki należy określić rodzaj i czas świadczenia pracy bądź usług.
2.6.6.

Termin wniesienia wkładów (art. 3009)

Projektowany art. 3009 zawiera rozwiązanie pośrednie w stosunku do przyjętego
w spółkach z o.o. i akcyjnej. Ze względu na oczywiste uwarunkowania fazy rejestracji
spółki odstąpiono od charakterystycznego dla spółki z o.o. wymogu wniesienia całości
wkładów na pokrycie kapitału zakładowego (art. 163 pkt 2 KSH) jako nadmiernie
rygorystycznego, zwłaszcza w uwarunkowaniach spółek typu startup. Jednocześnie
za nadmiernie liberalne i skłaniające do nadużyć uznano odstąpienie od wskazania
jakiegokolwiek terminu maksymalnego na wniesienie wkładów, jak ma to miejsce
w spółce akcyjnej w odniesieniu do wkładów pieniężnych, jeżeli tylko przed rejestracją
wniesiono 1/4 tych wkładów (art. 309 § 3 zd. 2 KSH).
Proponuje się wprowadzenie terminu 3-letniego na wniesienie wkładów, niezależnie od
ich rodzaju. Zasadą jest jednocześnie, iż brak pełnego pokrycia akcji nie powoduje
per se

ograniczenia

ani

tym

bardziej

wyłączenia

uprawnień

członkowskich

(por. art. 30015 § 1, art. 30023 § 1), inaczej niż ma to miejsce obecnie w spółce akcyjnej
(por. art. 347 § 2, art. 411 § 2 KSH, przy czym szczególnie problematyczne okazuje się
to ostatnie rozwiązanie). Umowa spółki może przewidywać krótszy termin na
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wniesienie wkładów. Określenie terminu maksymalnego ma charakter bezwzględnie
obowiązujący.
Należy jednocześnie przypomnieć, że do powstania PSA konieczne jest pokrycie spółki
kapitału akcyjnego w wysokości co najmniej 1 zł (art. 3004 pkt 3), co oznacza
konieczność wniesienia przed rejestracją wkładu podlegającego zaliczeniu na kapitał
akcyjny o minimum takiej wartości. Kapitał akcyjny PSA nie może wynosić 0 zł.
2.6.7.

Odpowiedzialność z tytułu przeszacowania aportów (art. 30010)

Projektowany art. 30010 przejmuje na grunt PSA konstrukcję odpowiedzialności
za znaczne przeszacowanie wkładów niepieniężnych przewidzianą w przepisach
o spółce z o.o. (art. 175 KSH). Odpowiedzialność ta dotyczy wyłącznie wkładów
niepieniężnych, które są przeznaczane na kapitał akcyjny. Wkłady w postaci prawa
niezbywalnego lub świadczenia pracy bądź usług (lub ewentualne inne wkłady
nieprzeznaczane na kapitał akcyjny) są wprawdzie także w pewien sposób wyceniane
w następstwie obowiązku wskazania ceny emisyjnej, po której są obejmowane akcje
w zamian za te wkłady, jednak ze względu na specyficzny charakter wkładu wycena
ta powinna stanowić przedmiot swobodnych uzgodnień między założycielami spółki
(względnie między spółką, za którą kryją się dotychczasowi akcjonariusze,
a udziałowcem przystępującym do istniejącej spółki). Zwłaszcza w uwarunkowaniach
spółek startup wycena pracy oraz usług świadczonych ze strony akcjonariuszy będących
inwentorami, decydujących o powodzeniu tego rodzaju przedsięwzięć, jest kwestią
wybitnie ocenną. Dlatego ustalenie wartości godziwej (a tym bardziej rynkowej) tego
typu wkładów napotyka na poważne trudności. Uzasadnia to odstąpienie od
mechanizmu odpowiedzialności wyrównawczej z tytułu znacznego przeszacowania
wkładu.
2.6.8.

Zasady dokonywania wypłat na rzecz akcjonariuszy

Kwestie ogólne
Przepis art. 30015 określa przesłanki wypłaty dywidendy. Jego znaczenie wykracza
jednak poza tę problematykę, ponieważ przez odesłania zawarte w art. 30017 § 1 zd. 2,
art. 30043 § 4, art. 30045 oraz art. 30046 § 2 pkt 3 i § 3 determinuje także w sposób
generalny zasady dysponowania nadwyżką bilansową w celu wypłaty zaliczki na poczet
dywidendy, sfinansowania umorzenia akcji oraz nabywania przez spółkę własnych
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akcji. Spłata umorzeniowa oraz cena w zamian za nabycie przez spółkę własnych akcji
wypłacane akcjonariuszom są bowiem świadczeniami causa societatis, które powinny
być objęte jednolitym reżimem prawnym, znajdującym zastosowanie do dywidendy.
Test bilansowy
Art. 30015 § 2 wprowadza test bilansowy, a tym samym wyraża zasadę, zgodnie z którą
dywidenda może zostać wypłacona wyłącznie kosztem nadwyżki bilansowej spółki.
Przepis ten nawiązuje do brzmienia art. 192 i art. 348 § 1 KSH.
W myśl zaproponowanego rozwiązania kapitał akcyjny, który zasilają wkłady pieniężne
i niepieniężne, z uwzględnieniem art. 14 § 1 KSH, wniesione na akcje beznominałowe,
stanowi jeden ze składników tworzących nadwyżkę bilansową. Takie rozwiązanie jest
podyktowane tym, iż kapitał akcyjny powinien pozostawać w zasadniczo swobodnej
dyspozycji akcjonariuszy, w odróżnieniu od kapitału zakładowego spółek z o.o.
i akcyjnej jako funduszu najściślej związanego w tych spółkach.
Na wypłatę na rzecz akcjonariuszy tytułem dywidendy może zostać przeznaczona
kwota kapitału akcyjnego (pomniejszonego o 1 zł), powiększona o zysk i pomniejszona
o stratę oraz o odpis na kapitał rezerwowy, który nie może być przeznaczony na
wypłatę dywidendy, jeżeli obowiązek dokonania takiego odpisu wynika z przepisów
ustawy lub umowy spółki. Wypłata na rzecz akcjonariuszy z kapitału akcyjnego nie
może doprowadzić do zmniejszenia kwoty tego kapitału poniżej 1 złotego (art. 30015
§ 4 zd. 1), co jest konsekwencją wyjściowej zasady wynikającej z art. 3003 § 1 zd. 2.
Wypłaty na rzecz akcjonariuszy nie mogą doprowadzić do naruszenia technicznego
minimum ustanowionego dla kapitału akcyjnego.
Wypłata z części kapitału akcyjnego, która stanowi 5% sumy zobowiązań spółki
wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy,
wymaga jednakże przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego (art. 30015 § 4
zd. 2). Kwotę przeznaczoną do wypłaty tytułem dywidendy może zatem powiększać
także ta część kapitału akcyjnego (rezerwa), która zasiliła kapitał w wyniku odpisu na
pokrycie przyszłych strat, ale wypłata w warunkach, gdy kapitał akcyjny nie osiągnął
pułapu 5% sumy zobowiązań lub wypłata prowadząca do obniżenia kapitału akcyjnego
poniżej

sumy

odpowiadającej

temu

pułapowi,

wiąże

się

z

obowiązkiem

przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego. Oznacza to, że zarząd jest
obowiązany ogłosić o zamiarze wypłaty z kapitału akcyjnego i wezwać wierzycieli do
32

zgłoszenia roszczeń wobec spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.
Spółka zaspokaja roszczenia wymagalne, zgłoszone w tym terminie. Wierzyciele mogą
ponadto żądać zabezpieczenia roszczeń niewymagalnych, powstałych przed dniem
ogłoszenia i zgłoszonych w terminie, jeżeli uprawdopodobnią, że wypłata z kapitału
akcyjnego zagraża zaspokojeniu tych roszczeń oraz że nie otrzymali od spółki
zabezpieczenia. Zabezpieczenie następuje przez złożenie stosownej sumy pieniężnej do
depozytu sądowego, a z ważnych powodów także w inny sposób (stosowane
odpowiednio art. 456 § 1 i 2 KSH).
Przyjęto założenie, że kapitałem akcyjnym mogą dysponować wyłącznie akcjonariusze,
nie zaś zarząd w ramach instytucji zaliczki na poczet dywidendy (art. 30017 § 1 zd. 2).
Zasady wyliczenia maksymalnej kwoty dywidendy obrazują następujące przykłady:
a) jeżeli na starcie akcjonariusze wnieśli 1 mln zł na pokrycie akcji, a za pierwszy rok
obrotowy spółka osiągnęła zysk w wysokości 200 tys. zł, zaś na koniec tego roku
suma jej zobowiązań wynosiła 2 mln zł, może wypłacić akcjonariuszom bez
przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego maksymalnie 1 099 999 zł
[999 999 zł (kapitał akcyjny pomniejszony o ustawowe minimum 1 zł) + 200 tys. zł
(zysk) – 100 tys. zł (wartość obowiązkowej rezerwy, tj. 5% z 2 mln zł)];
b) jeżeli na starcie akcjonariusze wnieśli 10 tys. zł na pokrycie akcji, a za pierwszy rok
obrotowy spółka osiągnęła zysk w wysokości 100 tys. zł, zaś na koniec tego roku
suma jej zobowiązań wynosiła 500 tys. zł, może wypłacić akcjonariuszom bez
przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego maksymalnie 91 999 zł [9 999 zł
(kapitał akcyjny pomniejszony o ustawowe minimum 1 zł) + 100 tys. zł (zysk) –
10 tys. zł (kapitał akcyjny, którego kwota jest niższa od kwoty obowiązkowej
rezerwy wynoszącej 25 tys. zł, tj. 5% z 500 tys. zł, a w konsekwencji kwota
10 tys. zł nie może zostać przeznaczona na dywidendę bez przeprowadzenia
postepowania konwokacyjnego)] – 8 tys. zł (odpis zasilający kapitał akcyjny, który
nie może zostać przeznaczony na dywidendę bez przeprowadzenia postepowania
konwokacyjnego)];
c) jeżeli kapitał akcyjny wynosi 18 tys. zł, a spółka dysponuje utworzonym z zysków
z lat ubiegłych kapitałem rezerwowym w wysokości 100 tys. zł, w ostatnim roku
obrotowym poniosła stratę w kwocie 50 tys. zł, zaś na koniec tego roku obrotowego
suma jej zobowiązań wynosiła 500 tys. zł, może wypłacić akcjonariuszom bez
przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego maksymalnie 49 999 zł [17 999 zł
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(kapitał akcyjny pomniejszony o ustawowe minimum 1 zł) + 100 tys. zł (kapitał
rezerwowy z zysku) – 50 tys. zł (strata) – 18 tys. zł (kapitał akcyjny, którego
kwota jest niższa od kwoty obowiązkowej rezerwy wynoszącej 25 tys. zł,
tj. 5% z 500 tys. zł, a w konsekwencji kwota 18 tys. zł nie może zostać
przeznaczona

na

dywidendę

bez

przeprowadzenia

postepowania

konwokacyjnego)].
W przypadku a) spółka nie musi zasilić kapitału akcyjnego obowiązkowym odpisem
z zysku zgodnie z art. 30019, ponieważ wartość 5% sumy zobowiązań spółki daje kwotę
100 tys. zł, podczas gdy kwota kapitału akcyjnego jest równa 1 mln zł. Obowiązek
dokonania odpisu w wysokości 8 tys. zł powstaje natomiast w przypadku b). Pułap
wymaganej rezerwy tworzonej zgodnie z art. 30019 wynosi wówczas 25 tys. zł, zaś
spółka zgromadziła na kapitale akcyjnym tylko 10 tys. zł. Spółka nie może wypłacić
bez postępowania konwokacyjnego także kwoty tego odpisu, równego 8 tys. zł, co
uzasadnia uwzględnienie tego odpisu przy obliczaniu kwoty dywidendy, podlegającej
wypłacie bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego. W przypadku c) nie
powstaje obowiązek dokonania odpisu na kapitał akcyjny, ponieważ spółka w ostatnim
roku obrotowym poniosła stratę.
We wszystkich przykładach warunkiem dopuszczalności wypłaty dywidendy jest
stwierdzenie przez zarząd wystarczającej wypłacalności spółki (art. 30015 § 5).
Dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji, chyba że umowa spółki stanowi
inaczej.
Zasada względnej swobody wypłat kosztem kapitału akcyjnego
Granicę swobody wypłat kosztem kapitału akcyjnego – oprócz zakazu świadczeń
zagrażających wypłacalności spółki (art. 30015 § 5) – wyznacza pułap 5% sumy
zobowiązań spółki, według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego. Zapobiega to
drenażowi kapitału akcyjnego spółki, z uszczerbkiem dla interesów wierzycieli.
Wypłaty

przewyższające

ten

pułap

czynią

koniecznym

zastosowanie

trybu

postępowania konwokacyjnego, właściwego dla obniżenia kapitału zakładowego
połączonego ze zwrotem części wkładów na rzecz akcjonariuszy (art. 456 § 1–2 KSH).
Jak już wyżej wskazano, tryb ten wymaga zabezpieczenia nawet niewymagalnych
roszczeń wierzycieli, którzy zgłosili się do spółki i uprawdopodobnili stan zagrożenia
swoich interesów.
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W ten sposób wysokość swobodnych wypłat z kapitału akcyjnego jest uzależniona od
posiadania przez spółkę zabezpieczenia wynikającego ze zgromadzenia funduszy na
pokrycie strat. Rozwiązanie to zapobiega dublowaniu kwot podlegających związaniu
w majątku spółki, a tym samym nieuzasadnionemu „karaniu” spółek osiągających
zyski, które zgromadziły z odpisów z zysku obowiązkową kwotę rezerwy w stosunku
do podmiotów niewykazujących takiej rezerwy.
Przykład: Spółka, której suma zobowiązań wynosi na koniec roku obrotowego 2 mln zł,
posiadająca kapitał akcyjny w wysokości 540 tys. zł, może swobodnie wypłacić
kosztem kapitału akcyjnego 440 tys. zł (540 000 – [5% x 2 000 000] = 440 000).
Wypłata dalszych kwot z kapitału akcyjnego jest uwarunkowana przeprowadzeniem
postępowania konwokacyjnego. Podwojenie sumy zobowiązań spółki na koniec
kolejnego roku obrotowego do 4 mln zł przy niezmienionym kapitale akcyjnym sprawi,
że wypłata bez zachowania specjalnych narzędzi ochrony wierzycieli będzie mogła
wynosić tylko 340 tys. zł (540 000 – [5% x 4 000 000] = 340 000).
Zakaz spełniania świadczeń zagrażających wypłacalności spółki
Projektowany art. 30015 § 5 wprowadza wyraźny zakaz spełniania świadczeń
zagrażających wypłacalności spółki jako dodatkową przesłankę legalności wypłaty
przez spółkę dywidendy, a przez odesłania zawarte w art. 30017 § 1 zd. 2, art. 30043 § 4
i art. 30046 – także innych świadczeń spełnianych pod tytułami korporacyjnymi
(zaliczka na poczet dywidendy, spłata umorzeniowa i cena nabycia przez spółkę
własnych akcji). Warunkiem legalności wypłaty causa societatis jest spełnienie
przesłanek testu bilansowego oraz stwierdzenie, że wypłata nie zagraża wypłacalności
spółki.
Perspektywa oceny dopuszczalności wypłaty na rzecz akcjonariuszy wynosi sześć
miesięcy, przy założeniu normalnych okoliczności funkcjonowania spółki. Ocena jest
dokonywana przez zarząd bezpośrednio przed dokonaniem wypłaty na rzecz
akcjonariuszy.
Celowe jest przyjęcie półrocznego terminu jako horyzontu czasowego stanowiącego
podstawę dla oceny, czy – mimo planowanej wypłaty – spółka zachowa wystarczającą
zdolność płatniczą. Za takim rozwiązaniem przemawia okoliczność, że relatywnie długi
okres prognozowania zdolności płatniczej spółki zwiększa ryzyko (margines) błędu
wskutek wystąpienia trudnych do przewidzenia zdarzeń, mogących negatywnie
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wpłynąć na tę zdolność. Półroczna perspektywa oceny zdolności płatniczej wymaga od
zarządu uwzględnienia bieżących zobowiązań spółki, a także takich zobowiązań, które
staną się wymagalne w okresie kilku miesięcy od dnia spełnienia świadczenia na rzecz
akcjonariuszy,

ale

należy

je

przewidzieć

przy

uwzględnieniu

normalnego

funkcjonowania spółki. Takie rozwiązanie skutkuje wzmocnieniem ochrony wierzycieli
spółki.
Prognozę wypłacalności zarząd powinien przeprowadzić przy założeniu „normalnych
okoliczności”,

tzn.

przy

uwzględnieniu

istotnych

czynników

wewnętrznych

(np. planowanych inwestycji) i zewnętrznych, które zarząd przy dołożeniu należytej
staranności powinien przewidzieć. Zarząd nie odpowiada natomiast za nadzwyczajne
okoliczności (zdarzenia), których wystąpienie w chwili dokonywania prognozy było
trudne do przewidzenia lub mało prawdopodobne (np. nieoczekiwana akcja strajkowa
w spółce, kryzysy polityczne czy finansowe, nagłe załamania branży, w której działa
spółka, niewypłacalność głównych partnerów gospodarczych).
Jeżeli spółka nie może spełnić świadczenia ze względu na zagrożenie wypłacalności,
świadczenie staje się wymagalne po odzyskaniu przez spółkę zdolności płatniczej. Nie
jest więc konieczne podejmowanie przez akcjonariuszy ponownej uchwały.
Wypłata z kapitału akcyjnego jest uwarunkowana dokonaniem wpisu do rejestru
zmiany jego wysokości (art. 30015 § 6), co ma na celu poddanie kontroli sądu
rejestrowego – na ogólnych zasadach – uchwały akcjonariuszy stanowiącej podstawę
takiej zmiany.
Zasady zwrotu zaliczek na poczet dywidendy
W art. 30017 § 2 uregulowano zasady zwrotu zaliczek na poczet dywidendy
w przypadku,

gdy

w

danym

roku

obrotowym

zaliczka

została

wypłacona

akcjonariuszom, a spółka odnotowała stratę albo osiągnęła zysk w wysokości mniejszej
od wypłaconych zaliczek. Przyjęto w tym zakresie regulację analogiczną, jak w spółce
z o.o. (por. art. 195 § 11 KSH).
Nakaz ekwiwalentności w pozakorporacyjnych transakcjach spółki z akcjonariuszem
Projektowany art. 30021 ustanawia nakaz ekwiwalentności w pozakorporacyjnych
transakcjach spółki z akcjonariuszem oraz w transakcjach z udziałem osób powiązanych
ze spółką lub akcjonariuszem. Przepis zapobiega tzw. „ukrytym wypłatom”,
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tj. transferom majątku spółki na rzecz akcjonariuszy pod tytułami pozakorporacyjnymi
(np. umowy sprzedaży, najmu, zlecenia, łączące spółkę z akcjonariuszem). Zabronione
jest zwracanie przez spółkę na rzecz akcjonariuszy zainwestowanych funduszy czy
wypłacanie zysków pod postacią korzystnych dla akcjonariuszy transakcji ze spółką.
Przepis art. 30021 wprowadza jednostronny zakaz zawyżania wartości świadczeń
spełnianych przez spółkę na rzecz akcjonariuszy (czyli np. zawyżania ceny towarów
nabywanych

przez

spółkę

od

akcjonariusza,

czynszu

najmu

wypłacanemu

akcjonariuszowi czy wynagrodzenia z tytułu usług świadczonych na rzecz spółki przez
akcjonariusza). Przepis chroni w równym stopniu fundusz wkładowy, czyli kapitał
akcyjny, jak i fundusze dywidendowe.
Zwrot wkładów czy wypłata zysków mogą nastąpić wyłącznie pod jednym z tytułów
korporacyjnych (causa societatis), a zatem jako wypłata dywidendy, zaliczki na poczet
dywidendy, spłata umorzeniowa lub zapłata ceny nabycia przez spółkę własnych akcji.
Zasada wyrażona w art. 30021 nie tylko chroni integralność majątku spółki w interesie
wierzycieli,

ale

stanowi

ważny

mechanizm

zabezpieczający

akcjonariuszy

mniejszościowych. W praktyce niemal zawsze odbiorcą „ukrytych wypłat” jest bowiem
akcjonariusz dominujący, sprawujący kontrolę nad spółką. Tego rodzaju transfery
majątkowe w oczywisty sposób szkodzą mniejszości, ponieważ zmniejszają wartość
inwestycji w spółkę i perspektywę partycypowania w jej zyskach. Pewne korekty
powyższego unormowania mogą dotyczyć relacji w ramach grupy spółek, w której
prowadzona jest polityka kojarzenia interesów członków grupy pod warunkiem, że nie
narusza to uzasadnionych interesów akcjonariuszy mniejszościowych i wierzycieli
spółki dokonującej świadczenia na rzecz członka zgrupowania. Kwestia ta wykracza
poza obszar regulacji niniejszego projektu.
W praktyce problematyczne okazują się nie tylko nieekwiwalentne transakcje między
spółką a akcjonariuszem, ale także zawyżone świadczenia spółki na rzecz osób
powiązanych z akcjonariuszem oraz świadczenia na rzecz akcjonariusza ze strony
podmiotów powiązanych ze spółką (np. spółek zależnych). Dlatego projekt przejmuje
koncepcję rozszerzenia zakazu wypłat na podmioty powiązane, przyjętą w spółce
akcyjnej (art. 355 § 3 KSH), jednocześnie stanowiąc udoskonalony wariant tego
ostatniego

przepisu.

Objęcie

wyraźnym

zakazem

wszystkich

przypadków

tzw. „ukrytych wypłat” przy wykorzystaniu osób trzecich bliskich akcjonariuszowi lub
spółce jest, rzecz jasna, niemożliwe. Czynności znajdujące się poza zakresem art. 30021
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kwalifikują się jednak jako zmierzające do obejścia tego przepisu, a tym samym,
podobnie jak czynności wprost z nim sprzeczne, są zagrożone surową sankcją
nieważności (art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 2 KSH).
Odpowiedzialność z tytułu bezprawnych wypłat
Akcjonariusz, który otrzymał wypłatę dokonaną wbrew przepisom prawa lub
postanowieniom umowy spółki (odbiorca), jest obowiązany do jej zwrotu (art. 30022
§ 1). Obowiązek zwrotu istnieje niezależnie od tego, czy odbiorca był w dobrej wierze.
Za bezprawną należy uznać w szczególności wypłatę dokonaną z naruszeniem testu
bilansowego lub wbrew zakazowi świadczeń zagrażających wypłacalności spółki
(art. 30015 § 2 i 5). Solidarnie z odbiorcą odpowiadają za jej zwrot członkowie organów
spółki, chyba że nie ponoszą winy (art. 30022 § 2). Na członkach organu spoczywać
więc będzie ciężar dowodu, że nie ponoszą winy za wypłatę, a więc np. że głosowali
przeciwko uchwale o wypłacie, bez swojej winy nie uczestniczyli w jej podejmowaniu
lub że dołożyli wymaganej staranności przy dokonywaniu oceny wypłacalności spółki
poprzedzającej spełnienie świadczenia. Zgodnie z art. 30022 § 4, roszczenia o zwrot
wypłaty przedawniają się z upływem trzech lat od dnia wypłaty, z wyjątkiem roszczeń
wobec odbiorcy, który wiedział o bezprawności otrzymanej wypłaty. Do roszczeń
o zwrot wypłat dokonanych wbrew przepisom prawa lub postanowieniom umowy
spółki, zgodnie z art. 300128, stosuje się ponadto odpowiednio przepisy o powództwie
akcjonariusza o naprawienie szkody wyrządzonej spółce (art. 300126 i art. 300127).
Umorzenie akcji
Przepisy art. 30043–30045 regulują kwestie umorzenia akcji PSA. Regulacje te opierają
się w dużej mierze na analogicznych przepisach dotyczących spółek z o.o. i akcyjnej,
dopuszczając zarówno umorzenie dobrowolne jak i przymusowe. W PSA nie przyjęto
jednak zasady, że umorzenie dobrowolne akcji może mieć miejsce jedynie, jeżeli
umowa spółki tak stanowi. Umorzenie dobrowolne będzie bowiem możliwe także
wówczas, gdy umowa spółki nie zawiera postanowień w tym przedmiocie. Jedynie
umorzenie przymusowe akcji wymaga podstawy w umowie spółki, określającej
przesłanki przymusowego umorzenia. Ponadto, zmiana umowy spółki przewidująca
umorzenie przymusowe akcji objętych przed zmianą umowy spółki wymaga zgody
uprawnionego z tych akcji. Umorzenie przymusowe następuje za spłatą, która nie może
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być niższa od wartości godziwej akcji. Spółka uiszcza spłatę po dokonaniu wpisu
umorzenia akcji do rejestru.
Umowa PSA może stanowić, że akcje ulegają umorzeniu w razie ziszczenia się
określonego zdarzenia bez podjęcia uchwały akcjonariuszy (tzw. umorzenie
automatyczne). W przypadku ziszczenia się takiego zdarzenia zarząd niezwłocznie
podejmuje uchwałę stwierdzającą umorzenie akcji i zgłasza ją do rejestru albo
podejmuje uchwałę stwierdzającą, że umorzenie nie doszło do skutku, jeżeli spółka nie
dysponuje środkami na uiszczenie pełnej spłaty za umarzane akcje.
Należy przy tym podkreślić, że zgodnie z art. 30043 § 2 umorzenie akcji stanowi zmianę
umowy spółki. Odmienność w stosunku do znanego ze spółki z o.o. umorzenia
udziałów bez zmiany umowy spółki wynika z faktu, że rozwiązanie to zmniejsza
przejrzystość stosunków korporacyjnych. Przede wszystkim jednak chodzi o ochronę
akcjonariuszy mniejszościowych, a mianowicie o to, aby uchwała o przymusowym
umorzeniu akcji podejmowana była większością 3/4 głosów a nie bezwzględną
większością głosów. Uproszczeniem jest jednocześnie brak obowiązku podejmowania
dwóch uchwał – o umorzeniu akcji i o zmianie umowy spółki. Na gruncie art. 30043
§ 2 wystarczy jedna uchwała, która będzie składana do sądu rejestrowego wraz
z wnioskiem o zmianę danych w rejestrze i tekstem jednolitym umowy spółki (zob.
art. 9 ust. 4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).
Nabywanie własnych akcji
Przepisy art. 30046 i 30047 inkorporują do regulacji PSA niektóre zasady dotyczące
nabywania i obejmowania przez spółkę akcyjną własnych akcji. W szczególności
przyjęto założenie, że jeżeli spółka dysponuje wystarczającą nadwyżką bilansową,
powinna mieć możliwość nabycia do 25% własnych akcji (art. 30046 § 2 pkt 2).
Podobnie jak w spółce akcyjnej, prawem nabycia akcji nie dysponuje jednak
samodzielnie zarząd, ale konieczna jest zmiana umowy spółki. Zapobiega to
samowolnemu wykorzystywaniu przez zarząd środków zainwestowanych przez
akcjonariuszy do wpływania na strukturę akcjonariatu spółki.
Jawność kwoty kapitału akcyjnego
Proponuje się wprowadzenie obowiązku umieszczania na pismach i zamówieniach
handlowych spółki, a także na jej stronach internetowych, informacji o wysokości
kapitału akcyjnego (art. 30060 § 1 pkt 4). Kapitał akcyjny nie ma wprawdzie charakteru
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kapitału stałego, jak kapitał zakładowy, jednak informacja o wysokości kapitału
akcyjnego ma na ogół istotne znaczenie dla kontrahentów spółki, ponieważ wskazuje
zwykle, przynajmniej w przybliżeniu, na skalę działalności prowadzonej przez spółkę,
zaangażowane w niej środki pochodzące od akcjonariuszy, a co za tym idzie – wpływa
na wiarygodność spółki.
Z uwagi na to, że kapitał akcyjny podlega słabszemu związaniu bilansowemu niż
kapitał zakładowy spółek z o.o. i akcyjnej, jego wysokość może częściej ulegać
zmianie. Dlatego nie jest wskazane ujawnianie tego kapitału na tych samych zasadach,
co kapitału zakładowego (por. art. 206 § 1 pkt 4 i art. 374 § 1 pkt 4 KSH).
Uwzględniając stosunkowo płynny charakter kapitału akcyjnego proponuje się, by
w pismach i zamówieniach handlowych składanych przez spółkę w formie papierowej
kapitał akcyjny był ujawniany według stanu na ostatni dzień poprzedniego roku
obrotowego ze wskazaniem tego dnia (art. 30060 § 2 zd. 1). Oznacza to, że jeżeli np. na
dzień 31 grudnia 2018 r. kapitał akcyjny wynosił 100 tys. zł, a rok obrotowy równa się
rokowi kalendarzowemu, spółka ma obowiązek wskazywać tę kwotę przez cały rok
2019, bez względu na to, czy kapitał ten będzie wynosił w trakcie 2019 r. 100 tys. zł.
czy też ulegnie zmniejszeniu bądź zwiększeniu. W stosunku do nowo zawiązanych
spółek decyduje stan kapitału akcyjnego z dnia wpisu spółki do rejestru (art. 30060
§ 2 zd. 2). Natomiast na stronie internetowej spółki, a także w pismach i zamówieniach
handlowych składanych w formie elektronicznej, spółka powinna podawać aktualną
wysokość kapitału akcyjnego.
Obowiązek zasilania kapitału akcyjnego na pokrycie przyszłych strat
Sens wprowadzenia obowiązku zasilania kapitału akcyjnego na pokrycie przyszłych
strat został wyjaśniony w części pierwszej uzasadnienia.
Obowiązek ten chroni wierzycieli spółki oraz zabezpiecza spółkę w perspektywie
przyszłych strat, a jednocześnie nie ogranicza istotnie swobody dysponowania
wypracowanym przez spółkę zyskiem. Odpis 8% na rzecz kapitału akcyjnego następuje
wyłącznie z zysku wypracowanego za dany rok obrotowy. Jeżeli spółka nie wypracuje
zysku w roku obrotowym, nie będzie zobowiązana do zasilenia kapitału akcyjnego na
podstawie art. 30019. Z kolei zasilenie kapitału akcyjnego wkładami akcjonariuszy –
z wyłączeniem wkładów niepieniężnych niepodlegających zaliczeniu na kapitał akcyjny
– o wartości co najmniej 5% sumy zobowiązań spółki, wynikającej z zatwierdzonego
40

sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, zwolni spółkę od obowiązkowych
odpisów z zysku. Wszelkie fundusze własne dostarczone spółce przez akcjonariuszy
zmniejszają tym samym zakres obowiązku dokonywania odpisów.
III.3. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY
3.1. Zasada „jedna akcja – jeden głos” a swoboda kształtowania umowy spółki
Artykuł 30023 § 1 wyraża powszechnie przyjętą w prawie spółek kapitałowych zasadę
„jedna akcja – jeden głos”. Zasada ta powinna obowiązywać także w PSA jako reguła
wyjściowa,

mimo

możliwości

znacznego

zróżnicowania

rodzajów

wkładów

wnoszonych przez poszczególnych akcjonariuszy na pokrycie obejmowanych akcji,
a w konsekwencji diametralnie różnych sposobów, w jakich akcjonariusze ci mogą
przyczyniać się do powodzenia przedsięwzięcia spółki. Nie wydaje się bowiem zasadne
różnicowanie uprawnień przypisanych do poszczególnych rodzajów akcji. W tych
warunkach wymagane jest jednak równocześnie zapewnienie akcjonariuszom
możliwości modyfikowania powyższej zasady w szerokim zakresie. Wymaganie
to zostało zatem odzwierciedlone w szeregu norm szczególnych wyrażonych
w art. 30024–30028. Normy te mają na celu zapewnienie dopuszczalności stosowania
w prostych spółkach akcyjnych szerokiego spektrum mechanizmów zwiększających
zakres władzy poszczególnych akcjonariuszy, w szczególności założycieli tych spółek.
3.2. Przywileje akcyjne i uprawnienia indywidualne akcjonariuszy
Akcjonariusze mogą w umowie PSA postanowić o uprzywilejowaniu określonych akcji.
Rodzaje przywilejów akcyjnych zostały wskazane jedynie przykładowo w art. 30025
§ 2 i nie zostały ograniczone przedmiotowo. Swoboda kształtowania treści umowy PSA
w zakresie uprawnień udziałowych akcjonariuszy nie została ograniczona ustawowymi
progami w zakresie uprzywilejowania co do prawa głosu czy prawa do dywidendy
(w tym obszarze PSA wykazuje różnice w stosunku do modeli przyjętych w art. 174
§ 4, art. 196, art. 352 czy art. 353 § 1 KSH). Zakres swobody kształtowania treści
przywilejów akcyjnych jest jednak ograniczony naturą prostej spółki akcyjnej
i przepisami

bezwzględnie

obowiązującymi,

zwłaszcza

statuującymi

ochronę

akcjonariuszy mniejszościowych.
Obok przywilejów akcyjnych ustawodawca dopuszcza również przyznawanie imiennie
oznaczonym akcjonariuszom uprawnień indywidualnych (art. 30028), które podlegają
takim

samym

ograniczeniom.

Uprawnienia
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indywidualne

mogą

dotyczyć

w szczególności prawa powoływania lub odwoływania członków zarządu lub rady
nadzorczej. W art. 30028 celowo posłużono się pojęciem „uprawnień indywidualnych”
zamiast „uprawnień osobistych” („uprawnień przyznanych akcjonariuszowi osobiście”,
por. np. art. 318 pkt 12 i art. 354 KSH) i wyraźnie wskazano, że uprawnienia te nie
muszą mieć charakteru ściśle osobistego, tzn. nie muszą wygasać z chwilą, gdy
uprawniony przestaje być akcjonariuszem spółki, gdyż umowa spółki może uregulować
inaczej tę kwestię.
3.3. Akcje założycielskie
Szczególnym rodzajem akcji uprzywilejowanych są akcje założycielskie (art. 30026).
Instytucja ta ma służyć przede wszystkim akcjonariuszom będącym założycielami
spółek oraz pomysłodawcami rozwiązań innowacyjnych, którzy chcą zapewnić sobie
określoną partycypację w ogólnej liczbie głosów na wypadek przystąpienia do spółki
zewnętrznego inwestora. Zakres zastosowania konstrukcji akcji założycielskich nie jest
jednak ograniczony do etapu tworzenia spółki – mogą one powstać również w wyniku
emisji, które będą miały miejsce na późniejszym etapie funkcjonowania spółki. Celem
unormowania modelu akcji założycielskich jest przesądzenie o zgodności takiego
rodzaju uprzywilejowania z prawem (w tym wynikającymi z klauzul generalnych) oraz
wyeliminowanie ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych.
Uprzywilejowanie akcji założycielskich polega na tym, iż w przypadku kolejnej emisji
nowych akcji minimalny stosunek liczby głosów przypadających na akcje
założycielskie do ogólnej liczby głosów pozostaje nienaruszony. Przykładowo, jeżeli
100 akcji założycielskich (na 1000 akcji wyemitowanych przez spółkę ogółem)
reprezentuje udział 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, to emisja
100 nowych akcji i objęcie ich przez inny podmiot niż akcjonariusz uprawniony z akcji
założycielskich powoduje, iż liczba głosów przypadających na każdą z akcji
założycielskich ulega zwiększeniu do 1,(1) głosu, w związku z czym udział procentowy
tych akcji w ogólnej liczbie głosów pozostaje na poziomie 10%. Wyemitowanie akcji
założycielskich przez prostą spółkę akcyjną nakłada na właściwy organ obowiązek
określenia w każdej uchwale o emisji nowych akcji liczby głosów, która będzie
przypadać na te akcje po wpisie nowej emisji akcji do rejestru.
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3.4. Akcje nieme
W przypadku akcji uprzywilejowanych co do dywidendy dopuszczalne jest wyłączenie
prawa głosu (instytucja akcji niemych znana również obecnie – art. 353 § 3 KSH).
Projektodawca zdecydował się w tym zakresie na wprowadzenie możliwości
zastrzeżenia w umowie prostej spółki akcyjnej warunku (verba legis okoliczności),
w przypadku ziszczenia się którego akcje nieme odzyskują prawo głosu bez
konieczności dokonywania zmian w umowie spółki (art. 30027 zd. 2).
3.5. Forma akcji
3.5.1.

Dematerializacja akcji jako zasada

Zgodnie z art. 30029 § 1 akcje prostej spółki akcyjnej są akcjami zdematerializowanymi,
tj. nie mają one postaci dokumentów. Ustawodawca nie przewiduje jednak w związku
z ww. regułą normy analogicznej do tej wyrażonej w art. 174 § 6 KSH, gdyż obowiązek
dematerializacji jest per se związany z niedopuszczalnością wydawania przez spółkę
dokumentów akcji. Ustawa nie nakazuje przy tym stosowania rygorystycznego reżimu
dematerializacji na podstawie przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.
Przepisy o akcjach stosuje się odpowiednio do warrantów subskrypcyjnych i innych
tytułów uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku spółki.
3.5.2.

Cyfryzacja relacji korporacyjnych i pewność obrotu a dematerializacja

Zasada dematerializacji akcji prostej spółki akcyjnej jest uzasadniona z wielu
względów. Jednym z nich jest postępująca cyfryzacja wszystkich dziedzin życia
gospodarczego, w tym relacji korporacyjnych. Tradycyjne dokumenty ucieleśniające
prawa z papierów wartościowych przestają być regułą w obrocie gospodarczym. Ich
znaczenie, szczególnie istotne w kontekście zbywalności oraz reżimu legitymacyjnego,
jest zdecydowanie mniejsze w związku z wypracowaniem na gruncie ustawodawstwa
oraz praktyki nowych reguł obrotu. Obligatoryjna dematerializacja jest uzasadniona
również potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa oraz pewności obrotu akcjami. Wiąże się
z wyeliminowaniem ryzyka podrobienia czy przerobienia dokumentów. Zapewnienie
cyberbezpieczeństwa wymaga jednocześnie profesjonalizacji działalności polegającej
na prowadzeniu rejestru akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych.
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Dematerializacja nie tylko zwiększa bezpieczeństwo i efektywność obrotu, ale prowadzi
również do uproszczenia konstrukcji prawnych. Ma to szczególne znaczenie dla
papierów wartościowych o charakterze udziałowym, których podstawową, a w każdym
razie bardzo istotną, funkcją jest przyznanie praw członkowskich uprawnionemu
w organizacji (zrzeszeniu osób) mającym np. status spółki kapitałowej. Z procesem
dematerializacji

związane

są

również

korzyści

dla

spółek,

polegające

na

wyeliminowaniu kosztów druku, przechowywania i transportowania dokumentowych
papierów wartościowych.
3.5.3. Przejrzystość

akcjonariatu

i

ujednolicenie

reżimu

legitymacyjnego

a dematerializacja
Istotnym motywem wprowadzenia zasady dematerializacji akcji prostej spółki akcyjnej
jest również dążenie do przejrzystości składu akcjonariatu. Przejrzystość ta jest
wartością preferowaną przez prawodawcę europejskiego. Wyrażają to chociażby
rozwiązania przyjęte w maju 2017 r. na gruncie nowego art. 3a dyrektywy 2007/36/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania
niektórych praw akcjonariuszy notowanych na rynku regulowanym (Dz. Urz. UE L 184
z 14.07.2007, str. 17) zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. w zakresie zachęcania akcjonariuszy do
długoterminowego zaangażowania (Dz. Urz. UE L 132 z 20.05.2017, str. 1) oraz przez
licznych ustawodawców krajowych.
Akcje zdematerializowane charakteryzują się autonomicznym i szczególnym reżimem
obrotu oraz reżimem legitymacyjnym. Jednolity sposób wykazywania praw z akcji ma
swoje źródło w nakazie ujawniania uprawnionych we wpisie do rejestru. W prostej
spółce akcyjnej odchodzi się od skomplikowanego reżimu legitymacyjnego opartego na
instytucji księgi akcyjnej (art. 341 KSH) oraz wykazywaniu posiadania akcji na
okaziciela poprzez ich złożenie w spółce (art. 406 § 2 KSH). Projektowane przepisy
wskazują, że wobec spółki uważa się za akcjonariusza jedynie osobę wpisaną do
rejestru akcjonariuszy jako uprawniony z akcji. Ujednolicenie reżimu legitymacyjnego
prowadzi do uproszczenia reguł uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (zgodnie
z art. 30090 uprawnionym jest osoba wpisana do rejestru akcjonariuszy na trzy dni przed
dniem walnego zgromadzenia) oraz do zapewnienia bezsporności przy wykazywaniu
innych uprawnień korporacyjnych akcjonariuszy.
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Analogiczne założenia legły u podstaw planowanej obligatoryjnej dematerializacji akcji
spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych (zob. projekt ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw, nr UD117). Ponieważ
nieracjonalne i niekorzystne dla obrotu byłoby tworzenie dwóch odrębnych,
samodzielnych reżimów dematerializacji akcji spółek prywatnych, zakłada się, że
projektowane zasady dematerializacji akcji PSA będą spójne z reżimem, który planuje
się wprowadzić do przepisów o spółce akcyjnej i komandytowo-akcyjnej.
Przewiduje się zatem, że akcje PSA będą rejestrowane w rejestrze akcjonariuszy.
W przypadku objęcia akcji wpis do rejestru akcjonariuszy następuje po wpisie spółki do
rejestru albo po wpisie do rejestru nowej emisji akcji.
W przepisach dotyczących rejestru akcjonariuszy PSA przewiduje się odmienności
(zwłaszcza

ułatwienia),

wynikające

z

faktu,

że

PSA

jest

uproszczonym,

odformalizowanym typem spółki, który będzie zwykle wykorzystywany do realizacji
mniej kosztownych i skomplikowanych przedsięwzięć, oraz ze związanego z tym
dążenia do minimalizacji kosztów założenia i funkcjonowania PSA. Podstawowe
różnice w stosunku do reżimu dematerializacji akcji, który planuje się wprowadzić dla
pozostałych spółek prywatnych, to:
 poszerzenie w przepisach regulujących PSA katalogu podmiotów uprawnionych do
prowadzenia rejestru akcjonariuszy,
 uproszczenie zasad dematerializacji przez rezygnację z alternatywnej możliwości
dematerializacji na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi oraz z instytucji świadectwa rejestrowego.
3.5.4.

Tryb rejestracji akcji zdematerializowanych

Z uwagi na to, iż założeniem prostej spółki akcyjnej jest zapewnienie dostępu do tej
formy prawnej szerokiemu gronu uczestników życia gospodarczego, niezbędne jest
wprowadzenie takich rozwiązań w zakresie rejestracji akcji, które nie będą tego dostępu
utrudniały, w szczególności poprzez generowanie nadmiernych kosztów obciążających
akcjonariuszy

i

spółkę.

Ponadto,

celem

projektu

jest

zagwarantowanie

konkurencyjności podmiotów prowadzących działalność w zakresie rejestracji akcji.
Rejestracja akcji i kontrola obrotu akcjami wymaga jednocześnie od podmiotów
realizujących te zadania kwalifikacji, które pozwolą na zapewnienie profesjonalizmu
w tej dziedzinie życia korporacyjnego.
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W art. 30029 § 3 przewidziano jeden tryb rejestracji zdematerializowanych akcji prostej
spółki akcyjnej – w rejestrze akcjonariuszy. Przepisami regulującymi prowadzenie
rejestru akcjonariuszy są art. 30030– 30034.
3.5.5.

Treść i forma rejestru akcjonariuszy

Obligatoryjną treść rejestru akcjonariuszy, będącą do pewnego stopnia odpowiednikiem
treści dokumentu akcji, określa art. 30032 § 1. Informacje, które mają być ujawniane
w rejestrze

akcjonariuszy

to

dane

niezbędne

z

punktu

widzenia

pewności

i bezpieczeństwa obrotu. Możliwe będzie również zamieszczanie w rejestrze adresu
poczty elektronicznej akcjonariusza, co powinno ułatwić i przyspieszyć komunikację
z akcjonariuszem, zmniejszyć związane z tym koszty oraz zwiększyć pewność w myśl
zasady „pchania” informacji do akcjonariusza. Na żądanie osoby mającej interes
prawny, do rejestru dokonywany będzie wpis o przejściu akcji lub praw zastawniczych
na inną osobę lub o ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa rzeczowego wraz z datą
wpisu oraz wskazaniem nabywcy albo zastawnika lub użytkownika (adresu ich miejsca
zamieszkania albo siedziby lub innych adresów do doręczeń, a także adresu poczty
elektronicznej, jeżeli osoby te wyraziły zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką
i podmiotem

prowadzącym

rejestr

akcjonariuszy

przy

wykorzystaniu

poczty

elektronicznej) oraz liczby, rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji.
Na żądanie zastawnika lub użytkownika, dokonuje się wpisu, że przysługuje mu prawo
wykonywania prawa głosu z obciążonej akcji. Umożliwia to identyfikację osoby
materialnie uprawnionej do wykonywania praw z akcji. Dodatkowo, w celu pewności
stosunków spółki wprowadzono obowiązek dokonywania, na żądanie akcjonariusza,
wpisu o wykreśleniu obciążenia jego akcji ograniczonym prawem rzeczowym.
W związku z tym, że przedmiotem obrotu mogą być akcje nie w pełni pokryte,
w rejestrze znajdzie się również informacja w tym przedmiocie.
Zakres wpisu do rejestru został określony w art. 30032 § 1 w drodze wskazania treści
minimalnej. Umowa spółki może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące
informacji ujawnianych w rejestrze akcjonariuszy. Umożliwia to adaptację modelu
ustawowego do stosunków spółki „szytych na miarę” konkretnej spółki i jej
akcjonariuszy. W takich przypadkach spółka w umowie z podmiotem prowadzącym
rejestr musi uzgodnić, że forma w jakiej podmiot uprawniony będzie prowadził rejestr,
zapewni możliwość ujawniania takich dodatkowych informacji.
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Zgodnie z art. 30030 § 3 rejestr akcjonariuszy może mieć wyłącznie postać
elektroniczną. Pojęcie postaci elektronicznej, którym już obecnie posługuje się KSH,
nie jest zdefiniowane w Kodeksie. Przyjmuje się jego szerokie rozumienie.
Przykładowo, na gruncie art. 400 KSH wskazuje się, że chodzi o każdą postać danych,
które mogą być kreowane, przetwarzane, przesyłane, odbierane oraz przechowywane
za pomocą technologii wykorzystujących zjawiska elektromagnetyczne, optyczne itp.,
o ile spełnia minimalne przesłanki, zapewniające identyfikację nadawcy i możliwość
odczytania przez odbiorcę6).
Przepis art. 30030 § 3 in fine dopuszcza expressis verbis, by rejestr akcjonariuszy PSA
był prowadzony w rozproszonej i zdecentralizowanej bazie danych (z wykorzystaniem
technologii rejestrów rozproszonych – z ang. blockchain). Celem tego przepisu jest
przesądzenie, że wymóg postaci elektronicznej może być zrealizowany przez
wykorzystanie technologii blockchain, tzn. że technologia ta stanowi rodzaj (formę)
postaci elektronicznej. Przepis potwierdza, że podstawowe cechy technologii
blockchain (zwłaszcza decentralizacja bazy danych) nie wykluczają, same w sobie,
możliwości wykorzystania tej technologii do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
Podmiot uprawniony, decydując się na korzystanie z określonej formy postaci
elektronicznej rejestru, musi zapewnić wszelkie warunki do realizacji swych zadań
i obowiązków ustawowych, zwłaszcza do postępowania zgodnie z procedurą
dokonywania wpisów przewidzianą w art. 30033 oraz zagwarantować ograniczenie
dostępu do danych w rejestrze zgodnie z art. 30034. Nie jest to jednak sprzeczne
z filozofią zdecentralizowanych blockchainów, gdyż podmiot prowadzący rejestr może
być jednocześnie centralnym administratorem zapisanych w nim danych, decydować
o treści tzw. smart kontraktu itd.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego w art. 30030 § 4 wskazano
wprost, że niezależnie od tego, jaką formę przybiera postać elektroniczna rejestru
akcjonariuszy, rejestr ten musi być prowadzony w sposób, który zapewnia
bezpieczeństwo

i

integralność zawartych w

nim

danych.

Odpowiedzialność

za prawidłowość realizacji obowiązków związanych z rejestrem akcjonariuszy ponosi
podmiot, który prowadzi ten rejestr.

6)

R. Pabis [w:] A Opalski (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom IIIB. Spółka akcyjna. Komentarz.
Art. 393–490, Warszawa 2016, komentarz do art. 400.
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3.5.6.

Podmioty uprawnione do prowadzenia rejestru akcjonariuszy

Rejestr

akcjonariuszy

może

być

prowadzony wyłącznie

przez

odpowiednio

wykwalifikowane podmioty. Krąg tych podmiotów został określony stosunkowo
szeroko w celu zapewnienia konkurencyjności, w szczególności w zakresie kosztów,
jakie będą ponosić spółki i ich akcjonariusze. Zgodnie z art. 30030 § 1, rejestr
akcjonariuszy mogą prowadzić wszystkie podmioty, które na podstawie przepisów
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi są uprawnione do prowadzenia
rachunków

papierów

wartościowych,

w

tym:

Krajowy

Depozyt

Papierów

Wartościowych S.A. oraz spółki, którym KDPW S.A. przekazał wykonywanie
czynności w zakresie prowadzenia depozytu papierów wartościowych, domy
maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską, banki powiernicze, zagraniczne
firmy inwestycyjne oraz zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału. Możliwość powierzenia
prowadzenia rejestru akcjonariuszy podmiotom uprawnionym do prowadzenia
rachunków papierów wartościowych pozwoli wykorzystać istniejącą już od ponad
20 lat, stale doskonaloną i sprawdzoną w praktyce infrastrukturę informatyczną
i procedury znane spółkom publicznym, ale także spółkom niepublicznym.
Jednocześnie, regulacja dotycząca PSA musi uwzględniać fakt, że spółka ta może
służyć realizacji niewielkich (zwłaszcza początkowo) przedsięwzięć kilku osób.
W takich przypadkach, gdy spółkę zakłada kilku inwentorów w celu rozwoju swojego
pomysłu i poszukiwania inwestorów, stosowanie zapisów elektronicznych i rozwiązań
technicznych właściwych dla prowadzenia rachunków papierów wartościowych nie jest
konieczne, a wręcz byłoby rozwiązaniem nieproporcjonalnym do potrzeb założycieli
PSA. Dla realizacji celów dematerializacji wystarczy wówczas zastosowanie prostszej,
mniej kosztownej formy postaci elektronicznej rejestru akcjonariuszy (np. zwykły
dokument elektroniczny, odpowiednio zabezpieczony i zawierający wszystkie
wymagane dane), którą mogą stosować podmioty nieposiadające skomplikowanej
infrastruktury technicznej wykorzystywanej w obrocie instrumentami finansowymi.
Ponadto, zakłada się, że PSA będzie znacznie bardziej popularną niż spółka akcyjna
formą prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na ograniczenie formalizmu
i kosztów zawiązania spółki. W związku z obowiązkiem utworzenia rejestru
akcjonariuszy dla każdej PSA i zawarcia w tym celu umowy z podmiotem
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uprawnionym, należy zapewnić założycielom łatwy, powszechny dostęp do podmiotów
uprawnionych do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, niezależnie od tego, gdzie
znajduje się siedziba spółki. Z tych przyczyn katalog podmiotów uprawnionych
uzupełniono o notariuszy prowadzących kancelarie notarialne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Kwalifikacje podmiotów uprawnionych do prowadzenia rejestru akcjonariuszy
pozwalają na zapewnienie profesjonalizmu rejestracji i obrotu akcjami prostych spółek
akcyjnych. Wszystkie poza notariuszami podmioty wymienione w art. 30030
§ 1 podlegają w zakresie działalności określonej w odrębnych przepisach nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego. Notariusze są natomiast podmiotami zaufania
publicznego, co konkretyzują przepisy Prawa o notariacie, podlegają odpowiedzialności
dyscyplinarnej i odszkodowawczej, z którą wiąże się obowiązek posiadania
ubezpieczenia OC.
Wszystkie kategorie podmiotów będą miały obowiązek prowadzić rejestr na takich
samych zasadach, które będą wynikały przede wszystkim z przepisów KSH. W związku
z tym, że prowadzenie rejestru akcjonariuszy opiera się na umowie zawartej przez
spółkę z podmiotem uprawnionym, a przepisy art. 30033 w sposób całościowy regulują
procedury związane z prowadzeniem rejestru, w projekcie przewidziano stosowne
zmiany w ustawie – Prawo o notariacie (zob. pkt IV.3.3. uzasadnienia).
Wybór podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy PSA należy do spółki.
Wymaga to uchwały walnego zgromadzenia, co uzasadnia znaczenie rejestru
akcjonariuszy dla ochrony ich praw. Na etapie zawiązania spółki wyboru dokonują
akcjonariusze.

Spółka

obowiązana

jest

do

niezwłocznego

zawarcia

umowy

o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z tak wybranym podmiotem. Jest możliwe, by
w toku funkcjonowania spółki walne zgromadzenie zweryfikowało ten wybór
i podejmując odpowiednią uchwałę dokonało wyboru innego podmiotu. Warunkiem jest
jednak zachowanie ciągłości prowadzenia rejestru, co wyraża się w konieczności
zawarcia nowej umowy. Podmiot prowadzący rejestr może natomiast wypowiedzieć
umowę jedynie z ważnych powodów i z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie
krótszego niż 3 miesiące.
Przepisy art. 30030 wprowadzają zasadę prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez tylko
jeden podmiot wybrany przez walne zgromadzenie, lub – na etapie zawiązania spółki –
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przez jej akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy powinien być prowadzony dla spółki, nie
może być zbiorem rachunków akcji prowadzonych dla poszczególnych akcjonariuszy.
Rozwiązanie takie podyktowane jest względami pewności obrotu.
Do zadań podmiotu prowadzącego rejestr należy w szczególności zapewnienie
zgodności liczby akcji zarejestrowanych w rejestrze z liczbą wyemitowanych akcji oraz
dokonywanie wpisów zmian danych. Zadania te powinny być wykonywane z należytą
starannością uwzględniającą profesjonalny charakter podmiotu prowadzącego rejestr na
podstawie umowy zawartej pomiędzy tym podmiotem a spółką, uwzględniającej
wszelkie wymogi wynikające z regulacji ustawowych. Należyta staranność podmiotu
prowadzącego rejestr przy wykonywaniu czynności z zakresu rejestracji akcji wymaga
od niego weryfikowania dokumentów stanowiących podstawę wpisu do rejestru,
w szczególności umów, których przedmiotem są akcje.
3.5.7.

Prowadzenie rejestru akcjonariuszy

Informacje po raz pierwszy wpisywane do rejestru akcjonariuszy będą pochodziły od
spółki (podobnie jak to ma obecnie miejsce w przypadku zlecenia prowadzenia księgi
akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej na podstawie art. 342 KSH). W przypadku
dalszych wpisów źródłem informacji wpisywanych do rejestru będą podmioty
uprawnione do żądania dokonania wpisu, o których mowa w art. 30033 § 1. Legitymację
do żądania dokonania wpisu ma zasadniczo każdy podmiot mający w tym interes
prawny, tj. w szczególności zbywcy i nabywcy akcji oraz sama spółka.
Kolejne przepisy art. 30033 określają tryb i podstawy dokonywania wpisu do rejestru
akcjonariuszy, co leży w interesie akcjonariusza i spółki. Podmiot prowadzący rejestr
akcjonariuszy dokonuje wpisu niezwłocznie, ale nie później niż w terminie siedmiu dni
od otrzymania żądania spółki lub innej osoby mającej interes prawny w dokonaniu
wpisu.
W przypadku żądania przekazanego przez komornika w trybie art. 9113 § 2 Kodeksu
postępowania cywilnego, ujawnienie w rejestrze akcjonariuszy zajęcia praw
majątkowych akcjonariusza następuje z urzędu i jest wolne od opłat (art. 30032 § 2).
Przed dokonaniem wpisu w rejestrze podmiot prowadzący rejestr powiadamia o treści
zamierzonego wpisu osobę, której uprawnienia mają być wykreślone, zmienione lub
obciążone przez wpis, chyba że wyraziła ona zgodę na wpis. Obowiązek ten nie
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obejmuje przypadku zajęcia praw majątkowych przez komornika w trybie art. 9113
§ 2 Kodeksu postępowania cywilnego.
Wpis jest dokonywany na żądanie spółki lub osoby, której sytuacja prawna jest lub
może być ukształtowana przez wpis. Do grona takich osób należy zaliczyć
w szczególności osoby i organy uprawnione do zaskarżenia uchwał walnego
zgromadzenia, a także zastawnika i użytkownika, zbywcę i nabywcę akcji. Przez wpis
należy rozumieć także wykreślenie.
Osoba żądająca wpisu jest obowiązana przedłożyć podmiotowi prowadzącemu rejestr
akcjonariuszy dokumenty uzasadniające dokonanie wpisu. Podmiot prowadzący rejestr
bada treść i formę dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu. Podmiot ten nie ma
jednak obowiązku badania zgodności z prawem oraz prawdziwości dokumentów
uzasadniających dokonanie wpisu, w tym podpisów zbywcy akcji lub osób
ustanawiających ograniczone prawo rzeczowe na akcji – jedynie gdy poweźmie w tym
względzie uzasadnione wątpliwości powinien dokonać przedmiotowego badania. Przy
dokonywaniu wpisów do rejestru akcjonariuszy podmiot prowadzący rejestr uwzględnia
ograniczenia co do rozporządzania akcją. Standard należytej staranności wymaga
uwzględnienia oczekiwanego poziomu profesjonalizmu i doświadczenia od podmiotu
prowadzącego rejestr oraz przysługujących mu kompetencji. Oznacza to przykładowo,
że jeżeli podmiot prowadzący rejestr poweźmie uzasadnione wątpliwości co do
prawdziwości przedłożonych dokumentów, to ma obowiązek zbadać, czy dokument
przedstawiony jako podstawa wpisu nie jest sfałszowany. W takiej sytuacji decyzja
o dokonaniu wpisu bądź jego niedokonanie wymaga starannego rozważenia przez
podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, z uwzględnieniem okoliczności konkretnego
przypadku. Pomocne może być uzyskanie przez podmiot stanowiska spółki, co jest
wskazane w każdym wątpliwym przypadku. W każdym razie, przy ocenie zachowania
podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, w razie wątpliwości, kryterium
rozstrzygającym jest jego funkcja ewidencyjna i techniczna – jako podmiotu
prowadzącego na zlecenie spółki rejestr jej akcjonariuszy. Funkcja podmiotu
prowadzącego rejestr akcjonariuszy nie powinna być postrzegana przez pryzmat
analogii do funkcji sądu rejestrowego, ale raczej przez pryzmat podmiotu realizującego
dyspozycje spółki w granicach wymaganego przez ustawę i zwyczaje standardu
należytej staranności.
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Należy przy tym wyraźnie podkreślić, że podmiot prowadzący rejestr nie rozstrzyga
kwestii spornych między osobami, które mają sprzeczne interesy prawne w dokonaniu
wpisu. W razie konfliktu między osobami mającymi interes prawny w dokonaniu
wpisu, w tym z udziałem spółki (często w takich konfliktach bierze udział zarząd,
opowiadając się po jednej ze stron konfliktu) wiążące dla podmiotu prowadzącego
rejestr jest rozstrzygnięcie sądu (wydane np. w związku z powództwem o ustalenie na
podstawie art. 189 k.p.c. lub w związku z zaskarżeniem uchwał walnego zgromadzenia,
w sytuacji, w której żądanie stwierdzenia nieważności podjętych na walnym
zgromadzeniu uchwał oparte jest na zarzucie wadliwości wpisów w rejestrze).
Ze względu na znaczenie wpisu nakłada się na podmiot prowadzący rejestr obowiązek
informowania o dokonanym wpisie spółki oraz osoby żądającej wpisu. Umożliwia to
szybką reakcję spółki i osoby zainteresowanej w przypadkach próby „wyłudzenia”
wpisu. Ponadto, podmiot ma obowiązek informowania o niedokonaniu wpisu – w takim
przypadku podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy niezwłocznie powiadamia osobę
żądającą wpisu, podając przyczyny, z powodu których wpisu nie dokonał.
3.5.8.

Dostęp do rejestru akcjonariuszy PSA

Przepis art. 30034 § 1 ustanawia jawność rejestru akcjonariuszy PSA dla spółki
i każdego jej akcjonariusza. Dostęp do danych z rejestru – na podstawie przepisów
ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej – mogą mieć także właściwe organy
państwa na zasadach regulujących dostęp do tajemnicy bankowej i maklerskiej (patrz
art. 127a tej ustawy).
3.5.9.

Wspólność praw z akcji

Przepisy regulujące zagadnienia wspólności praw z akcji i ich wykonywania przez
współuprawnionych (art. 30037 § 3 i 4) odpowiadają obecnemu brzmieniu art. 333
§ 2 i 3 KSH. Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa w spółce przez
wspólnego przedstawiciela. Za świadczenia związane z akcją odpowiadają solidarnie.
Jeżeli współuprawnieni nie wskazali wspólnego przedstawiciela, oświadczenia spółki
mogą być dokonywane wobec któregokolwiek z nich.
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3.6. Przeniesienie akcji
3.6.1.

Zbywalność akcji i niepubliczny charakter prostej spółki akcyjnej

Swoboda i elastyczność obrotu akcjami jest jednym z podstawowych założeń
funkcjonowania prostej spółki akcyjnej. Zasada zbywalności akcji została wprost
potwierdzona w art. 30035 § 1. Zasada ta może oczywiście doznawać daleko idących
wyjątków w postaci ograniczeń rozporządzania akcjami. W związku z charakterem
akcji emitowanych przez proste spółki akcyjne ograniczenia te mogą dotyczyć
wszystkich akcji. Ograniczenia te powinny być przedmiotem wpisu do rejestru, a przy
tym powinny być uwzględniane przy dokonywaniu wpisów do rejestru akcjonariuszy.
Do istoty prostej spółki akcyjnej należy jej niepubliczny charakter. Prosta spółka
akcyjna

jest

narzędziem

prawnym

przeznaczonym

dla

przedsiębiorców

zainteresowanym pozyskaniem kapitału w obrocie niepublicznym (venture capital), nie
zaś dla przedsiębiorców, których celem jest pozyskanie kapitału na zorganizowanym
rynku kapitałowym. Przemawia za tym w szczególności szeroki zakres swobody
kształtowania umowy prostej spółki akcyjnej, co może stać w istotnej kolizji z potrzebą
ochrony

interesów

ewentualnych

drobnych

inwestorów

–

akcjonariuszy

mniejszościowych. W związku z powyższym niezbędne jest wyraźne przesądzenie, że
akcje wyemitowane przez prostą spółkę akcyjną nie mogą być dopuszczone ani
wprowadzone do obrotu zorganizowanego (art. 30035 § 2), co dotyczy zarówno obrotu
na rynku regulowanym, jak i w alternatywnych systemach obrotu (ASO). Naruszenie
tego zakazu podlega sankcjom wynikającym z przepisów o obrocie instrumentami
finansowymi i ofercie publicznej. Ze względu na pewność obrotu, nie powinno to
jednak

wpływać

na

ważność

dokonanych

czynności

rozporządzających,

w szczególności umów zbycia akcji. Aby uniknąć wątpliwości w tym zakresie,
art. 30035 § 3 przesądza wprost, że rozporządzające czynności prawne dokonane
z naruszeniem zakazu zorganizowanego obrotu akcjami PSA są ważne.
3.6.2.

Zbycie akcji a wpis w rejestrze akcjonariuszy

Tryb zbycia akcji prostej spółki akcyjnej ma charakter jednolity i opiera się na
mechanizmie konstytutywnego wpisu do rejestru. Mechanizm ten został oparty na
wzorcu obowiązującym obecnie dla zbywania zdematerializowanych papierów
wartościowych, uregulowanym w art. 7 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami
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finansowymi. Celem takiego rozwiązania jest zapewnienie pewności obrotu akcjami.
Nabycie akcji (lub ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego) następuje
z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę (albo
zastawnika lub użytkownika) akcji oraz liczbę, rodzaj i serię nabytych (albo
obciążonych) akcji.
Reżim przenoszenia praw z akcji zdematerializowanych nie jest oparty na konstrukcji
przelewu, lecz stanowi samodzielny, autonomiczny reżim przenoszenia praw
podmiotowych, właściwy papierom wartościowym „rejestrowym”. Reżim ten
ukształtowany jest istnieniem rejestru. Funkcjonowanie rejestru determinuje więc
i kształtuje reżim alienacji praw z papierów wartościowych. Zwiększenie pewności
obrotu i ochrony praw inwestorów wymaga, aby co do zasady wpis w rejestrze był
przesłanką

skutecznego

przeniesienia

praw.

Kwestia

konstruowania

reżimu

przeniesienia praw z papierów zdematerializowanych jako quasi-realnego jest
wynikiem przyjętego obecnie modelu przenoszenia praw z papierów wartościowych
zdematerializowanych. Wymaga podkreślenia, że także w takim ujęciu przedmiotem
obrotu w przypadku papierów zdematerializowanych nie jest roszczenie do podmiotu
pośredniczącego (prowadzącego rachunek lub rejestr), lecz bezpośrednio samo
uprawnienie z papieru wartościowego (tu: prawo akcyjne).
3.6.3.

Ograniczenia rozporządzania akcjami

Wprowadzając generalną regułę dopuszczalności wprowadzania do umowy prostej
spółki akcyjnej ograniczeń możliwości rozporządzania akcjami, projektodawca
zdecydował się na modelowe uregulowanie podstawowych typów takich ograniczeń
w postaci zgody spółki na rozporządzenie akcjami (art. 30038 § 1) oraz umownego
prawa pierwszeństwa pochodnego nabycia akcji (art. 30041). Modele te mogą być
oczywiście modyfikowane w postanowieniach umowy spółki, o ile przyjęte rozwiązania
nie stoją w sprzeczności z przepisami prawa bezwzględnie obowiązującego,
w szczególności z wymogami ochrony interesów akcjonariuszy mniejszościowych.
Obok ograniczeń rozporządzania akcjami ustawa przewiduje również ograniczenia
rozrządzeniami mortis causa, tj. ograniczenia lub wyłączenia wstąpienia do spółki
spadkobierców zmarłych akcjonariuszy (art. 30040 § 1).
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3.6.4.

Wymóg zgody spółki na zbycie akcji nie w pełni pokrytych

Podstawowym typem ograniczenia rozporządzania akcjami jest wymóg zgody spółki
(winkulacja akcji). Wymóg ten zasadniczo powinien wynikać z postanowień umowy
spółki, jednak w związku z regulacją dopuszczającą wniesienie wkładów do PSA
w maksymalnym terminie trzech lat od jej rejestracji zdecydowano się na
wprowadzenie tzw. ustawowej winkulacji (art. 30039). Dotyczy ona akcji objętych
w zamian za każdy rodzaj wkładu w okresie, w którym wkład ten nie został jeszcze
wniesiony w całości. Rozwiązanie to ma na celu zabezpieczenie interesów pozostałych
akcjonariuszy spółki, którzy już wnieśli do niej wkłady. Przyjęto, że spółka może
odmówić zgody na zbycie akcji nie w pełni pokrytych bez wskazania innego nabywcy.
Udzielenie bądź odmowa udzielenia zgody powinna nastąpić w terminie czternastu dni
od dnia zgłoszenia przez akcjonariusza zamiaru zbycia akcji. Spółka musi niezwłocznie
poinformować nabywcę o braku pełnego pokrycia akcji. Jednocześnie w art. 3009
§ 2 wyraźnie wskazano, że jeśli wkład danego akcjonariusza został wniesiony
w całości, zarząd niezwłocznie stwierdza to w uchwale. Akcjonariusze mogą uchylić
albo ograniczyć opisaną powyżej winkulację na mocy właściwego postanowienia
umowy spółki.
Nabywca akcji nie w pełni pokrytej odpowiada wobec spółki za wniesienie pozostałej
części wkładu (art. 30039 § 3). Za spełnienie tego świadczenia solidarnie z nabywcą
odpowiada zbywca akcji. Jeżeli spełnienie świadczenia przez nabywcę okaże się
niemożliwe (np. w przypadku, gdy wkład polega na świadczeniu przez akcjonariusza
posiadającego szczególne kompetencje pracy lub usług na rzecz spółki), na ogólnych
zasadach jego zobowiązanie może przekształcić się w obowiązek naprawienia
wyrządzonej spółce szkody.
Regulacje dotyczące sposobu wyrażania przez spółkę zgody na zbycie akcji
winkulowanych i skutków braku takiej zgody nie odbiegają zasadniczo od przyjętych
obecnie dla spółki akcyjnej. W związku z obligatoryjną dematerializacją oraz jawnością
i skutecznością ograniczeń zbywalności w odniesieniu do rejestru akcjonariuszy,
wyrażenie zgody na zbycie akcji przez spółkę jest warunkiem wpisu do rejestru.
Warunek ten jest właściwy również dla innych typów ograniczenia rozporządzania
akcjami.
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3.6.5.

Umowne prawo pierwszeństwa pochodnego nabycia akcji

Umowne (statutowe) prawo pierwszeństwa pochodnego nabycia akcji jest jednym
z tych ograniczeń rozporządzania akcjami (udziałami) spółek kapitałowych, które
występuje powszechnie w obrocie. Modelowe rozwiązanie w tym zakresie zostało
wprowadzone w art. 30041. Opiera się ono na regule proporcjonalności (mającej na celu
maksymalizację zachowania status quo w zakresie składu akcjonariatu – art. 30041 § 2).
Szczegółowa regulacja modelowego prawa pierwszeństwa pochodnego nabycia akcji
przewiduje pośrednictwo zarządu spółki przy składaniu oświadczeń przez akcjonariusza
zbywającego i akcjonariuszy uprawnionych do skorzystania z prawa pierwszeństwa.
Oferta składana akcjonariuszom uprawnionym obejmuje zasadniczo te same warunki,
jakie zostały przewidziane dla umowy zawieranej pomiędzy akcjonariuszem
zbywającym a nabywającą akcje osobą trzecią (art. 30041 § 4). Modelowa klauzula
umowna nie przewiduje w tym zakresie przyznania akcjonariuszom uprawnionym
prawa do żądania ukształtowania tych warunków w sposób odmienny, co jednak mogą
przewidywać szczegółowe postanowienia umowy prostej spółki akcyjnej.
3.7. Indywidualne uprawnienia kontrolne i informacyjne akcjonariuszy
Niezależne od wielkości udziału kapitałowego w spółce uprawnienia akcjonariuszy
obejmują w szczególności prawo indywidualnej kontroli oraz prawo do żądania
informacji dotyczących spółki. Pierwsze z ww. uprawnień jest właściwe dla reżimu
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, drugie zaś – dla reżimu spółki akcyjnej.
Rozwiązania przewidziane w projekcie są oparte na obu tych reżimach, na co wskazują
również wewnętrzne odesłania.
Przyjęty ustawowy model indywidualnych uprawnień kontrolnych akcjonariuszy
(art. 30024)

czerpie

z

rozwiązań

właściwych

dla

spółki

z

ograniczoną

odpowiedzialnością (odesłanie do odpowiedniego stosowania art. 212 KSH) w związku
z tym, iż w założeniu modelowy charakter prostej spółki akcyjnej odpowiada cechom
spółki zamkniętej. Bezwzględnie obowiązujący charakter przepisu art. 30024 zdanie
pierwsze oraz art. 212 KSH, wynikający z funkcji ochronnej, jaką pełnią te przepisy
w stosunku do akcjonariuszy mniejszościowych, uniemożliwia generalne wyłączenie
prawa indywidualnej kontroli, jego ograniczenie bądź zmianę jego treści (zakresu,
sposobu wykonywania).
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Ustawowy model uprawnień informacyjnych akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej
również opiera się na normach o charakterze imperatywnym (art. 30096), co jest
uzasadnione potrzebą zapewnienia minimalnego ustawowego standardu ochrony
uprawnień informacyjnych wszystkich akcjonariuszy. Model ten opiera się na
rozwiązaniach właściwych dla spółki akcyjnej (por. art. 428–429 KSH).
3.8. Wyłączenie i ustąpienie akcjonariusza oraz rozwiązanie spółki przez sąd
3.8.1.

Podstawowe założenia sądowych ingerencji

Przepisy art. 30048–30049 zawierają szczegółową regulację instytucji wyłączenia
i ustąpienia akcjonariusza. Przepisy te bazują na analogicznych rozwiązaniach
przyjętych obecnie w Kodeksie spółek handlowych dotyczących spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, stanowiąc ich istotne rozwinięcie i sprecyzowanie.
Warto zauważyć, że proponowane mechanizmy są charakterystyczne dla regulowania
stosunków spółek, w ramach których występuje mniejsza liczba wspólników albo
akcjonariuszy, a relacje osobiste tychże pozostają istotne z uwagi na możliwość
funkcjonowania spółki. Tak skonstruowanej regulacji wyłączenia i ustąpienia
akcjonariusza prostej spółki akcyjnej oraz rozwiązania spółki przez sąd towarzyszy
świadome zaniechanie wprowadzenia przepisów analogicznych do regulacji art. 418
i 4181 KSH, tj. przepisów o przymusowym wykupie akcji należących do
mniejszościowych akcjonariuszy spółki akcyjnej, będących mechanizmami typowymi
dla regulacji stosunków korporacyjnych występującej w czystej postaci spółkach
kapitałowych.
3.8.2.

Wyłączenie akcjonariusza ze spółki

Przepisy art. 30048 pozwalają akcjonariuszom posiadającym ponad 50% akcji prostej
spółki akcyjnej domagać się, aby sąd orzekł o wyłączeniu ze spółki akcjonariusza
mniejszościowego, jeżeli po jego stronie zaszły ważne przyczyny wyłączenia ze spółki.
Odnosząc rozwiązania zawarte w art. 30048 do przepisów o wyłączeniu wspólnika
ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 266 KSH), należy zauważyć, że
proponowana regulacja przewiduje takie same przesłanki wyłączenia akcjonariusza
ze spółki i analogiczną procedurę. Na szczególną uwagę zasługuje rozwiązanie, zgodnie
z którym z żądaniem wyłączenia akcjonariusza ze spółki mogą wystąpić akcjonariusze
posiadający akcje reprezentujące więcej niż połowę ogólnej liczby głosów, choćby nie
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byli to wszyscy pozostali akcjonariusze danej spółki. Umowa spółki może zaostrzyć
kryteria złożenia wspomnianego żądania.
3.8.3.

Ustąpienie akcjonariusza ze spółki

Instytucja ustąpienia akcjonariusza z prostej spółki akcyjnej (art. 30049) stanowi istotne
novum legislacyjne. Sąd może orzec ustąpienie akcjonariusza ze spółki, jeżeli zachodzi
ważna przyczyna uzasadniona stosunkami pomiędzy akcjonariuszami lub pomiędzy
spółką

a

akcjonariuszem

ustępującym,

skutkująca

rażącym

pokrzywdzeniem

akcjonariusza ustępującego. Przepisy art. 30049 mogą znaleźć zastosowanie w tych
wszystkich przypadkach, w których to nie okoliczności leżące po stronie akcjonariusza
mniejszościowego są wyłączną przyczyną sytuacji dającej podstawę dla orzeczenia
sądu. Przykładowo można tu wskazać przypadek nieuzasadnionej gospodarczo,
wieloletniej tezauryzacji zysku w spółce, o czym de facto decyduje akcjonariusz
większościowy,

co

skutkuje

pozbawieniem

akcjonariusza

mniejszościowego

możliwości otrzymania dywidendy, zwłaszcza jeżeli jednocześnie zysk spółki
transferowany jest do akcjonariusza większościowego w rezultacie transakcji
pozakorporacyjnych zawieranych przez niego ze spółką.
Przepisy art. 30049 pozwalają poszukiwać rozwiązań sytuacji skrajnych niekoniecznie
na drodze wiodącej do rozwiązania spółki orzeczeniem sądu. Powództwo o ustąpienie
akcjonariusza ze spółki wytacza się przeciwko spółce oraz wszystkim pozostałym
akcjonariuszom przed sąd właściwy według miejsca siedziby spółki. Jeśli zachodzą
przesłanki ustąpienia, akcje posiadane przez akcjonariusza ustępującego podlegają
wykupowi po cenie odpowiadającej wartości godziwej, ustalonej przez sąd na dzień
doręczenia pozwu. Orzekając o ustąpieniu akcjonariusza, sąd określa również termin,
w jakim cena wykupu powinna zostać zapłacona na rzecz akcjonariusza ustępującego
wraz z odsetkami od dnia doręczenia pozwu. Wykupu akcji akcjonariusza ustępującego
dokonuje spółka na rachunek pozostałych akcjonariuszy, proporcjonalnie do liczby
posiadanych przez nich akcji. Za zapłatę ceny wykupu spółka i akcjonariusze,
przeciwko którym wytoczono powództwo odpowiadają solidarnie.
3.9. Unieważnienie akcji przez sąd
W związku z założeniem, że brak pełnego pokrycia akcji nie stoi na przeszkodzie
wykonywaniu praw korporacyjnych akcjonariusza, projekt wprowadza szczególny
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mechanizm ochrony spółki i pozostałych akcjonariuszy w sytuacji, gdy wkład nie został
wniesiony bądź zobowiązanie do wniesienia wkładu zostało wykonane nienależycie.
Przyjęto, że mechanizm unicestwienia akcji przez samą spółkę (zarząd) byłby sankcją
zbyt daleko idącą, która mogłaby prowadzić do pokrzywdzenia akcjonariusza
zobowiązanego do wniesienia wkładu, gdyż kwestia prawidłowości wniesienia wkładu
może być przedmiotem sporu między akcjonariuszem zobowiązanym a spółką lub
akcjonariuszem większościowym. Dlatego w art. 30050 przewidziano w takich
przypadkach możliwość unieważnienia akcji przez sąd w razie stwierdzenia, że
zobowiązanie do wniesienia wkładu nie zostało wykonane lub zostało wykonane
nienależycie.
Sąd może unieważnić wszystkie albo niektóre akcje w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania do wniesienia wkładów na pokrycie tych akcji.
Orzekając o unieważnieniu akcji, sąd określa jednocześnie wysokość spłaty należnej
akcjonariuszowi za unieważnione akcje, która powinna uwzględnić stosunek wartości
wkładu wniesionego i niewniesionego. W celu zabezpieczenia powództwa sąd może,
z ważnych powodów, zawiesić akcjonariusza w wykonywaniu jego praw udziałowych
w spółce.
3.10. Zmiana umowy spółki
3.10.1. Podstawowe reguły zmiany umowy spółki
Reguły rządzące procedurą zmiany umowy prostej spółki akcyjnej są zasadniczo
zbieżne z regułami właściwymi dla zmiany umowy spółki z o.o. oraz statutu spółki
akcyjnej (zob. art. 300101). Zmiana umowy spółki jest zatem oparta na dwóch
czynnościach

konwencjonalnych:

uchwale

walnego

zgromadzenia

oraz

konstytutywnym wpisie do rejestru (art. 300101 § 1).
Podstawowe różnice pomiędzy regulacją prostej spółki akcyjnej a regulacjami obecnie
funkcjonujących spółek kapitałowych sprowadzają się do reguł emisji nowych akcji,
które w prostej spółce akcyjnej nie stanowią cząstki kapitału zakładowego. Zachowanie
przepisów o zmianie umowy spółki nie jest jednak wymagane, jeżeli emisja akcji
następuje uchwałą akcjonariuszy podejmowaną na podstawie dotychczasowych
postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną liczbę akcji i termin ich emisji
(art. 300102 zd. 2, zob. szerzej uzasadnienie do art. 300102).
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3.10.2. Emisja nowych akcji
Emisja nowych akcji jest odpowiednikiem podwyższenia kapitału zakładowego
w spółce akcyjnej. Wymaga ona zmiany umowy spółki uchwałą o emisji nowych akcji
i zawarcia umowy (umów) objęcia akcji (art. 300104). Dopuszczalne jest przy tym
ustanowienie nowych akcji w trybie uproszczonym, tj. bez zachowania trybu zmiany
umowy spółki (odpowiednik art. 257 § 1 KSH) na podstawie upoważnienia zawartego
w umowie spółki, określającego maksymalną liczbę i termin końcowy emisji nowych
akcji (art. 300102). Należy podkreślić, że w świetle art. 300102 każda emisja nowych
akcji, także ta, do której dochodzi na podstawie upoważnienia zawartego w umowie
spółki, stanowi zmianę tej umowy. W wyniku emisji nowych akcji dochodzi bowiem do
zmiany jednego z elementów stosunku spółki, jakim jest liczba ustanowionych w spółce
akcji. W tym przypadku nie jest natomiast wymagane zachowanie przepisów o zmianie
umowy spółki, co oznacza, że wystarczy powzięcie uchwały wspólników bezwzględną
większością głosów (o ile umowa spółki nie zawiera odmiennych postanowień). Nie
zmienia to faktu, że emisja nowych akcji zmienia stosunek spółki.
Uproszczeniem jest brak obowiązku podejmowania dwóch uchwał – o emisji nowych
akcji i o zmianie umowy spółki. Na gruncie art. 300102 wystarczy jedna uchwała, która
będzie składana do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o zmianę danych w rejestrze
i tekstem jednolitym umowy spółki (zob. art. 9 ust. 4 ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym).
Treść uchwały walnego zgromadzenia o emisji nowych akcji została określona
w art. 300103 § 1. Na szczególną uwagę zasługuje konieczność szczegółowego
wskazania ceny emisyjnej, przedmiotu wkładów pieniężnych i niepieniężnych oraz
sposobu i terminów ich wnoszenia, a w przypadku wkładów niepieniężnych w postaci
pracy lub usług – także rodzaju i czasu wykonywania pracy lub świadczenia usług.
Uchwała walnego zgromadzenia może upoważniać zarząd (radę dyrektorów) lub radę
nadzorczą do oznaczenia ceny emisyjnej lub terminów wnoszenia wkładów. Nowe
akcje powstają z chwilą wpisu do rejestru (art. 300106 § 3).
Istnieje również możliwość przeznaczenia na kapitał akcyjny środków, które mogą być
przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy (art. 30015 § 2), bez ustanawiania
nowych akcji na mocy uchwały akcjonariuszy (art. 30020).
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3.10.3. Umowa objęcia akcji
Objęcie nowych akcji następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy spółką
a subskrybentem (art. 300104 § 1) w formie dokumentowej pod rygorem nieważności
(art. 300104 § 3). Umowa taka jest zawierana w trybie ofertowym (art. 300 104 § 2) i jest
umową

dwustronnie

zobowiązującą,

tj.

obejmuje

zobowiązanie

spółki

do

wyemitowania (ustanowienia) akcji na rzecz drugiej strony oraz zobowiązanie
subskrybenta do wniesienia wkładu do spółki (art. 300104 § 1).
3.10.4. Prawo poboru
Ustawowe prawo poboru, tj. prawo pierwszeństwa objęcia ustanawianych akcji, zostało
uregulowane na wzór modelu przyjętego w spółce akcyjnej, jednak z tym istotnym
zastrzeżeniem, że może ono zostać wyłączone nie tylko w uchwale akcjonariuszy, ale
także w sposób generalny w umowie spółki. Prawo to przysługuje akcjonariuszom,
których listę ustala się na dzień podjęcia uchwały o emisji nowych akcji,
z zachowaniem proporcji odpowiadającej ich dotychczasowemu stanowi posiadania
akcji (art. 300105 § 1). Prawo poboru wykonuje się w drodze składania zapisów
w terminie wyznaczonym przez spółkę (nie krótszym niż czternaście dni) na
opracowanym przez nią formularzu. Akcjonariusze mogą również składać zapisy
dodatkowe, które będą wykonane pod warunkiem nieskorzystania z prawa poboru przez
pozostałych uprawnionych (art. 300105 § 4 i 5). Jeżeli prawo poboru nie zostało
w sposób generalny wyłączone lub ograniczone w umowie spółki, może to nastąpić
jedynie w interesie spółki i jedynie w drodze uchwały akcjonariuszy podjętej
kwalifikowaną większością czterech piątych głosów (art. 300105 § 2).
3.10.5. Autoryzowana emisja akcji
Autoryzowana emisja akcji (art. 300109–300112) stanowi odpowiednik podwyższenia
kapitału zakładowego spółki akcyjnej w granicach kapitału docelowego. „Autoryzacja”
to upoważnienie zarządu (rady dyrektorów) do emisji nowych akcji wynikające
z postanowienia umowy spółki. Upoważnienie to jest limitowane ilościowo (nie więcej
niż jedna czwarta dotychczasowej liczby akcji) oraz czasowo (nie dłużej niż pięć lat).
Akcje emitowane w ramach emisji autoryzowanej mogą być zasadniczo obejmowane
wyłącznie za wkłady pieniężne, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 300109
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§ 4). Reguły dotyczące wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru (art. 300112)
pozostają zbieżne z regulacjami dotyczącymi kapitału docelowego w spółce akcyjnej.
3.10.6. Warunkowa emisja akcji
Również regulacja warunkowej emisji akcji (art. 300113–300118) opiera się zasadniczo
na modelu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej.
Warunkowa emisja akcji może nastąpić w drodze wykonania praw do objęcia akcji
wynikających z obligacji zamiennych lub z obligacji z prawem pierwszeństwa
(wyemitowanych przez spółkę na podstawie ustawy o obligacjach) oraz w drodze
wykonania praw z wyemitowanych przez spółkę warrantów subskrypcyjnych
(art. 300113 § 2 pkt 1 i 3). Nowością w tym zakresie jest trzeci tryb warunkowej emisji
akcji, tj. emisja w związku z wykonaniem praw do objęcia akcji przyznanych
określonym osobom na mocy umowy zawartej ze spółką. Do zawarcia takiej umowy
wymagana jest zgoda walnego zgromadzenia wyrażona w uchwale podjętej
kwalifikowaną większością trzech czwartych głosów (art. 300113 § 2 pkt 2 i § 3).
Warunkowa emisja akcji musi mieć swoją podstawę w postanowieniach umowy spółki,
a prawa do objęcia akcji mogą zostać ustanowione lub wyemitowane po wpisie zmiany
umowy spółki do rejestru (art. 300116 § 2). Objęcie akcji w wykonaniu uprawnienia
następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego spółce, która niezwłocznie
składa odpowiednią dyspozycję wpisu do rejestru (art. 300117). Prawa z ww. akcji
powstają z chwilą wpisu do rejestru (art. 300118 § 1). Uaktualnienie liczby
wyemitowanych

przez

spółkę

akcji

w

związku

z

ich

warunkową

emisją

w postanowieniach umowy spółki i wpisie do rejestru powinno być dokonywane
corocznie (art. 300118 § 2 i 3).
III.4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
4.1. Uwagi ogólne
Projekt umożliwia założycielom i akcjonariuszom PSA dokonanie w umowie spółki
wyboru

pomiędzy

ustanowienia

wariantem

rady nadzorczej,

powołania
a

tym

zarządu,
samym

który

otwiera

wprowadzenie

możliwość

tzw.

systemu

dualistycznego, ugruntowanego w tradycji polskiego prawa spółek (i opartego na
strukturalnym rozdzieleniu sfer zarządzania i nadzoru między zarząd i radę nadzorczą),
a modelem monistycznym (unitarnym), który zdecydowanie przeważa na świecie
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(występującym m.in. w jurysdykcjach anglosaskich, romańskich i skandynawskich),
zakładającym istnienie jednego organu wyposażonego w kompetencje zarządcze
i nadzorcze w postaci rady dyrektorów (art. 30051 § 1). Stworzenie akcjonariuszom PSA
możliwości takiego wyboru wpisuje się w aksjologię nowej formy prawnej, opartej na
przyznaniu znacznej swobody kształtowania stosunku spółki i elastyczności
ustawowych regulacji, co pozwoli im na adaptację w umowie spółki rozwiązań
organizacyjnych

najlepiej

odpowiadających

ich

indywidualnym

potrzebom

i preferencjom. Umożliwienie wyboru modelu struktury organów odpowiada również
tendencji dającej się zaobserwować od kilkunastu lat zarówno w prawie unijnym
(por. regulacje rozporządzenia nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej), jak
i w prawie krajowym państw członkowskich Unii Europejskiej (por. reformy prawa
włoskiego, holenderskiego i czeskiego, w wyniku których została stworzona taka
możliwość).
Jak dowodzą badania prawnoporównawcze oraz praktyka ładu korporacyjnego
w różnych państwach, każdy z tych modeli ma swoje zalety i wady. Model dualistyczny
zapewnia instytucjonalny dystans między nadzorującym i nadzorowanym wskutek
rozdziału kompetencji zarządczych i nadzorczych pomiędzy dwa odrębne organy
spółki. Jednak w praktyce całkowite wyłączenie rady nadzorczej od prowadzenia spraw
spółki może prowadzić do asymetrii informacyjnej i osłabienia efektywności nadzoru,
dlatego też ostatnie reformy tego systemu w innych państwach mają na celu silniejsze
włączenie rady nadzorczej w proces strategicznego zarządzania spółką już na etapie
podejmowania decyzji. Z kolei system monistyczny zakłada koncentrację uprawnień
kierowniczych i nadzorczych w jednym organie, tj. w radzie dyrektorów, dzięki czemu
wszyscy jego członkowie mogą uczestniczyć w strategicznym zarządzaniu spółką
i mieć bezpośredni dostęp do informacji o biegu jej spraw. Model monistyczny cechuje
się też dużą elastycznością w alokowaniu kompetencji zarządczych i nadzorczych, co
umożliwia

dostosowanie

struktury

organizacyjnej

spółki

do

indywidualnych

uwarunkowań spółki i jej akcjonariuszy. Mankamentem tego modelu jest natomiast jego
podatność na występowanie konfliktu interesów i osłabienie niezależności nadzoru
wykonywanego w ramach jednego organu. Można jednak temu przeciwdziałać,
dokonując funkcjonalnego podziału zadań stricte zarządczych i nadzorczych między
jego członków w rezultacie delegowania czynności prowadzenia przedsiębiorstwa
spółki na dyrektorów wykonawczych oraz tworzenia w ramach rady mniejszych
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gremiów, tzw. komitetów, złożonych z dyrektorów niewykonawczych, w których
koncentrują się określone funkcje nadzorcze przypisane radzie. Wybór systemu
monistycznego może mieć miejsce w szczególności w tych przypadkach, w których
akcjonariuszami

PSA

będą

inwestorzy

zagraniczni,

preferujący

rozwiązania

występujące w ich rodzimych porządkach prawnych. Wspomniana elastyczność tego
modelu może jednak przemawiać za jego wyborem również w PSA opartych wyłącznie
na polskim kapitale.
U podstaw zaproponowanej regulacji leży założenie o równorzędności obydwu modeli
struktury organów spółki oraz przekonanie, iż ustawodawca nie powinien narzucać
żadnego z nich założycielom i akcjonariuszom PSA, lecz stworzyć ramy prawne
pozwalające im na adaptację w umowie spółki rozwiązań organizacyjnych najlepiej
odpowiadających ich indywidualnym potrzebom i uwarunkowaniom. W szczególności
projekt

przewiduje

możliwość

delegowania

czynności

prowadzenia

spraw

przedsiębiorstwa spółki na tzw. dyrektorów wykonawczych. W przypadku PSA,
będącej typową spółką zamkniętą, nie istnieje potrzeba ustawowej regulacji instytucji
ładu korporacyjnego właściwych dla spółek publicznych, służących ochronie
inwestorów na rynku kapitałowym (np. niezależni członkowie rady, komitet audytu).
Również projektowana regulacja modelu dualistycznego ma postać uproszczoną
w stosunku do regulacji tego modelu w spółce akcyjnej i zbliżoną do modelu organów
kierowniczych występującego w spółce z o.o. Przejawia się to przede wszystkim
w całkowicie fakultatywnym charakterze rady nadzorczej, której ustanowienie
w umowie spółki pozostawiono decyzji akcjonariuszy (art. 30051 § 2).
4.2. Przepisy wspólne
Projekt

zakłada

wyodrębnienie

przepisów

wspólnych

dla

obydwu

modeli

organizacyjnych. Są to przepisy dotyczące przede wszystkim standardu staranności
i obowiązków członków organów w przypadku konfliktu interesów, mandatu i kadencji,
obowiązków w zakresie należytego organizowania prac danego organu, zasad
zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał, zasad reprezentacji spółki w umowie
zawieranej z biegłym rewidentem oraz elementów, które powinny zawierać pisma
i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej.
W celu „wkomponowania” modelu monistycznej struktury organów PSA do polskiego
systemu prawa, który (poza przepisami dotyczącymi spółki europejskiej) dopuszcza
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wyłącznie model dualistyczny, proponuje się wprowadzenie w art. 4 KSH nowego § 21,
zgodnie z którym ilekroć w przepisach Kodeksu (z wyłączeniem art. 30051–30066, które
dotyczą jedynie zarządu) albo przepisach ustawy odrębnej jest mowa o zarządzie lub
członku zarządu spółki, w prostej spółce akcyjnej, w której powołano radę dyrektorów,
należy przez to rozumieć, odpowiednio, radę dyrektorów lub dyrektora. Kazuistyczne
uzupełnienie wszystkich przepisów zarówno KSH, jak i innych ustaw, które odwołują
się do zarządu spółki kapitałowej oraz ich członków, o odniesienie dotyczące rady
dyrektorów, która jest jedynie alternatywą dla dualistycznej struktury organizacyjnej,
nie jest celowe ani pożądane. Zakres art. 4 § 21 KSH obejmuje, po pierwsze, przepisy
KSH, zarówno zawarte w Dziale IA, a więc odnoszące się bezpośrednio do PSA, jak
i ujęte w innych tytułach kodeksu, w szczególności w Tytule I (Przepisy ogólne), Tytule
IV (Łączenie, podział i przekształcenie spółek) oraz w Tytule V (Przepisy karne). Po
drugie, norma ta dotyczy wszystkich innych ustaw, które znajdują zastosowanie do
zarządu spółki i jego członków. Ma ona na celu zapewnienie, aby przepisy te znalazły
zastosowanie również do prostej spółki akcyjnej zorganizowanej według systemu
monistycznego.
Jednocześnie przepis art. 4 § 21 KSH usuwa wątpliwości co do tego, przepisy dotyczące
którego z dwóch organów w systemie dualistycznym powinny znaleźć zastosowanie do
rady dyrektorów. Według założeń modelu monistycznego, przewidzianego dla PSA, do
rady dyrektorów należy stosować przepisy o zarządzie, a do wszystkich dyrektorów –
niezależnie od tego, czy zgodnie z projektowanym art. 30075 § 1 doszło do podziału
kompetencji w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa spółki między dyrektorów
wykonawczych i niewykonawczych – przepisy dotyczące członków zarządu. Odmienną
regułę, budzącą wątpliwości interpretacyjne i trudności praktyczne, przyjęto
w odniesieniu do rady administrującej w spółce europejskiej (zob. art. 29 ustawy
o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej).
W PSA wszyscy dyrektorzy są w relacjach zewnętrznych traktowani jak członkowie
zarządu i uprawnieni do reprezentacji PSA. W związku z tym nie ma podstaw do
stosowania wobec dyrektorów PSA (także wobec dyrektorów niewykonawczych)
przepisów ustaw odrębnych, które odnoszą się do rady nadzorczej. Stosowanie do
dyrektorów wykonawczych przepisów o członkach zarządu, a do dyrektorów
niewykonawczych przepisów o członkach rady nadzorczej, powodowałoby w ocenie
projektodawcy, że do facto mielibyśmy do czynienia z konstrukcją i skutkami
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właściwymi

dla

modelu

dualistycznego.

Założenia

modelu

monistycznego

uregulowanego w projekcie są odmienne. W związku z tym wszyscy dyrektorzy
powinni podlegać jednolitym (surowszym niż przewidziane dla rady nadzorczej)
wymogom i regułom odpowiedzialności, właściwym dla członków zarządu.
Projektowany art. 30052 statuuje zasadę, zgodnie z którą członkowie zarządu
(w systemie dualistycznym) oraz dyrektorzy (w systemie monistycznym) podlegają
ograniczeniom ustanowionym w umowie spółki oraz, jeżeli umowa ta nie stanowi
inaczej, w uchwałach akcjonariuszy. W ustawowym modelu akcjonariusze będą więc
władni podjąć uchwały zawierające wiążące polecenia dla organu kierowniczego
dotyczące prowadzenia sprawa spółki, co odpowiada charakterowi PSA jako spółki
zamkniętej („prywatnej”), w której akcjonariusze powinni mieć możliwość wpływania
na decyzje podejmowane przez organ kierowniczy. Umowa spółki może jednak
wzmocnić pozycję członków zarządu albo dyrektorów i wyłączyć możliwość
podejmowania takich uchwał. Nie uchyli to jednak nakazu respektowania przez nich
uchwał akcjonariuszy podjętych w ramach ich ustawowych lub umownych
kompetencji.
Projektowany
spoczywających

art.

30053

na

określa

każdym

dwie

członku

podstawowe

organu,

kategorie

które

wynikają

obowiązków
ze

stosunku

organizacyjnego łączącego go ze spółką. Są to: obowiązek dołożenia staranności
wynikającej z profesjonalnego charakteru jego działalności oraz obowiązek dochowania
lojalności wobec spółki, którego zasadniczą treścią jest nakaz powstrzymania się od
wszelkich działań sprzecznych z interesem spółki (co do odpowiedzialności
za naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 30053, zobacz uzasadnienie do
art. 300124).
Projektowany art. 30054 formułuje niektóre nakazy będące przejawem generalnego
obowiązku

lojalności

członków

organu

wobec

spółki.

Regulacja

dotycząca

postępowania w przypadku sprzeczności interesów zasadniczo odpowiada art. 377
KSH, jej zakres podmiotowy jest jednak szerszy, gdyż obejmuje także członków rady
nadzorczej oraz dyrektorów (art. 30054 § 1). Projektowany art. 30054 § 2 wyraża zakaz
ujawniania tajemnic spółki, zarówno w trakcie, jak i po wygaśnięciu stosunku
organizacyjnego między spółką a członkiem organu. Przewidziany w art. 30054
§ 3 zakaz

zajmowania

się

przez

członka
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zarządu

i

dyrektora

interesami

konkurencyjnymi bez zgody spółki ma zasadniczo zbieżną treść z odpowiednimi
regulacjami w spółce z o.o. (art. 211 KSH) i w spółce akcyjnej (art. 380 KSH), z tym że
przepis ten wyraźnie dopuszcza odmiennie uregulowanie, a nawet uchylenie tego
zakazu w umowie spółki.
W

projektowanym

art.

30056

§

1

wyrażono

spoczywający na

członkach

wieloosobowego organu, a w szczególności na jego przewodniczącym lub prezesie,
obowiązek należytego organizowania prac organu. W szczególności powinni oni
rozważyć, czy jest celowe i konieczne (np. ze względu na skład liczbowy danego
organu oraz złożoność jego funkcji) uchwalenie regulaminu organu określającego jego
wewnętrzną organizację i sposób wykonywania czynności. Z projektowanego przepisu
wynika, że zasadniczo każdy organ jest władny uchwalić swój własny regulamin.
Umowa spółki może jednak przewidywać, że regulamin każdego organu albo
niektórych organów podlega zatwierdzeniu przez uchwałę akcjonariuszy albo,
w systemie dualistycznym, rady nadzorczej (por. art. 30056 § 1 in fine). Projektowany
art. 30056 § 2 ma stanowić wyraźną normatywną podstawę dla tworzenia w ramach
każdego z organów PSA mniejszych gremiów, tzw. komitetów, którym organ może
powierzyć określone zadania związane z przygotowaniem lub wykonaniem jego
uchwał. Komitety mają charakter kolegialny, co wynika z art. 30056 § 3, a w ich pracach
mogą także uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące członkiem danego
organu.
Projektowany art. 30057 reguluje zasady podejmowania uchwał przez organy PSA.
Z § 1 tego przepisu wynika, że podejmowanie przez każdy organ uchwał na piśmie lub
za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest możliwe bez
konieczności zawarcia w umowie spółki odpowiedniego upoważnienia. Warunkiem
podjęcia

uchwały jest

powiadomienie

wszystkich

członków

danego

organu

o posiedzeniu bądź o głosowaniu na piśmie lub za pomocą takich środków. Członków
organu głosujących na piśmie lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość uwzględnia się co do zasady przy obliczaniu kworum,
chyba że umowa spółki lub regulamin organu stanowią inaczej (art. 30057 § 3).
Regulacja ta będzie mieć istotne praktyczne znacznie w przypadku, gdy posiedzenie
danego organu ma postać wideo- lub telekonferencji, pozwalających na udział
w podejmowaniu uchwał osobom nieobecnym fizycznie w miejscu posiedzenia.
Ustawowy wymóg kworum przewiduje się wyłącznie w odniesieniu do rady nadzorczej
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albo rady dyrektorów (art. 30057 § 2), co ma na celu ochronę akcjonariuszy, których
interesy reprezentowane są w tych organach.
Zasady zwoływania posiedzeń rady nadzorczej oraz rady dyrektorów, określone
w art. 30058, są zasadniczo zbieżne z tymi, które przewiduje art. 389 KSH w odniesieniu
do spółki akcyjnej. Projektowana regulacja stanowi jednak wyraźnie, że wnioskodawca
może żądać, zamiast odbycia posiedzenia, podjęcia określonej uchwały na piśmie lub
za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Projektowany art. 30059 określa zasady reprezentowania spółki w umowie zawieranej
z firmą audytorską wybraną do badania lub przeglądu jej sprawozdania finansowego.
Przepis ten, stanowiący w pewnym zakresie lex specialis w stosunku do art. 66 ust. 5
ustawy o rachunkowości, ma na celu zapewnienie bezstronności przy negocjowaniu
i ustalaniu warunków, na jakich odbędzie się audyt.
4.3. Model dualistyczny
4.3.1.

Zarząd

W modelu dualistycznym w zarządzie koncentrują się uprawnienia i kompetencje
w zakresie kierowania spółką i reprezentowania jej w obrocie (art. 30061 § 1). Podobnie
jak w innych spółkach kapitałowych, zarząd PSA może składać się z jednego lub
większej liczby członków, którzy są co do zasady powoływani, odwoływani lub
zawieszeni w czynnościach (z ważnych powodów) przez akcjonariuszy w drodze
uchwały. Stanowi to rozwiązanie analogiczne do występującego w spółce z o.o.
(art. 201 § 4 KSH) i odpowiada zamkniętemu charakterowi PSA. Jednak w przypadku
ustanowienia rady nadzorczej, wskazane kompetencje będą przysługiwać co do zasady
temu organowi (art. 30061 § 4), chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
a w szczególności przyznaje te kompetencje akcjonariuszom.
Projektowany art. 30062 reguluje zasady odwoływalności członków zarządu, które są
zbieżne z odpowiednimi unormowaniami dotyczącymi innych spółek kapitałowych
(art. 203 § 1 i § 2 KSH dla spółki z o.o. oraz art. 370 § 1 i § 2 KSH dla spółki akcyjnej).
Projektowany art. 30063 przewiduje zasadę wspólnego (kolegialnego) prowadzenia
spraw PSA przez jej zarząd. Odstępstwa od tej zasady, polegające np. na podziale
określonych sfer działalności spółki pomiędzy członków zarządu, może przewidywać
zarówno umowa spółki, jak i regulamin, który, co do zasady, jest uchwalany przez sam
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zarząd (art. 30056 § 1). Zaproponowane rozwiązanie ma na celu stworzenie elastycznych
ram normatywnych, które pozwolą na szybkie dostosowanie zasad podziału zadań
i kompetencji w ramach zarządu do aktualnych okoliczności i potrzeb spółki.
Zasady reprezentacji PSA określone w art. 30064–30066 odpowiadają obowiązującej
regulacji przyjętej dla spółek kapitałowych (por. art. 204–205, art. 210 oraz
art. 372–373 oraz art. 379 KSH).
4.3.2.

Rada nadzorcza

Przepisy o radzie nadzorczej, będącej w pełni fakultatywnym organem PSA, są
wzorowane na odpowiednich regulacjach KSH dotyczących spółki z o.o. i spółki
akcyjnej. Novum w stosunku do tych przepisów jest przyznanie radzie nadzorczej PSA
uprawnienia do samodzielnego określenia (w swojej uchwale) czynności, dla których
podjęcia zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę rady nadzorczej (art. 30068 § 3 zd. 2),
niezależnie od tego, czy umowa spółki określa już takie czynności. Rada, podejmując
taką uchwałę, realizuje swoje kompetencje nadzorcze wobec zarządu, dlatego też
uchwała ta będzie mieć dla niego skutek wiążący. Projektowany przepis może się
przyczynić do poprawy nadzoru korporacyjnego, gdyż rada, jako organ stojący bliżej
spraw spółki niż walne zgromadzenie, zyskuje dzięki temu możliwość szybkiej reakcji
na stwierdzoną przez siebie potrzebę uzupełnienia katalogu czynności wymagających
jej zgody. To uprawnienie rady ma jednak charakter fakultatywny i może zostać
uchylone w umowie spółki.
Na efektywność nadzoru korporacyjnego w PSA może pozytywnie wpłynąć także
projektowany art. 30070 § 2, przyznający każdemu członkowi rady nadzorczej
uprawnienie do indywidualnego inicjowania działań kontrolnych w spółce. Polega ono
na żądaniu od członków zarządu i pracowników spółki przedstawienia radzie na jej
najbliższym posiedzeniu określonych dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień. Projekt
zakłada więc odstąpienie od zasady kolegialności na rzecz wprowadzenia zasady
indywidualnego sprawowania kontroli przy jednoczesnym mitygowaniu ryzyka
ujawnienia tajemnic spółki w następstwie sformułowania obowiązku przedstawienia
radzie in gremio wszystkich uzyskanych materiałów czy wyjaśnień. Umowa spółki
może ograniczyć bądź całkowicie wyłączyć to uprawnienie, wprowadzając zasadę
kolegialności na wzór spółki akcyjnej, albo odwrotnie – przewidywać zasadę
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samodzielnego wykonywania kontroli przez każdego członka rady tak, jak ma to
miejsce w modelu kodeksowym w spółce z o.o. (art. 219 § 5 KSH).
Projektowany art. 30071 zawiera regulację zakazu łączenia stanowisk, która wykazuje
pewne odmienności w stosunku do analogicznego unormowania w spółce akcyjnej
(art. 387 KSH). Po pierwsze, zakazem tym nie jest objęty adwokat ani radca prawny,
z którym łączy spółkę umowa zlecenia. W ocenie projektodawcy świadczenie na rzecz
spółki usług prawnych na podstawie tej umowy samo w osobie nie prowadzi do
wytworzenia się między spółką a adwokatem (radcą prawnym) więzi zależności, która
wyklucza bezstronne sprawowanie nadzoru. Natomiast radca prawny zatrudniony
w spółce na podstawie umowy o pracę będzie wyłączony z możliwości pełnienia
mandatu w radzie nadzorczej jako pracownik spółki (art. 30071 § 3). Po drugie,
podmiotowy zakres zakazu poszerzono o osobę odpowiedzialną w spółce za sprawy
finansowe, która z reguły jest menedżerem wyższego szczebla (raczej rzadko poza
zarządem spółki), zajmującym stanowisko dyrektora finansowego. Po trzecie, zakazem
łączenia stanowisk proponuje się objąć wszystkich pracowników spółki, niezależnie od
szczebla ich zatrudnienia i funkcji, jakie pełnią oni w strukturze jej przedsiębiorstwa.
Immanentnie związana ze stosunkiem pracy podległość pracownika wobec pracodawcy,
którego uprawnienia w przypadku spółki wykonuje jej zarząd, jeżeli nie wyklucza, to
znacząco ogranicza należyte wykonywanie przez pracownika funkcji bezstronnego
nadzoru odnoszącego się do działań tegoż zarządu. Wyłączenie to nie dotyczy
pracowników spółki, których powołanie do rady nadzorczej przewidują przepisy ustaw
szczególnych. Po czwarte, sprawowanie funkcji członka rady nadzorczej w spółce
dominującej będzie wykluczone w razie pełnienia w spółce lub spółdzielni zależnej tych
samych stanowisk, które objęte są zakazem w spółce dominującej. Zakazem łączenia
stanowisk będą także objęci pracownicy spółki lub spółdzielni zależnej oraz dyrektorzy
wykonawczy spółki zależnej (art. 30071 § 4).
4.4.

Model monistyczny – rada dyrektorów

Projektowany art. 30072 § 1 wyraża wyjściową zasadę monistycznego modelu
organizacji spółki, zgodnie z którą funkcje: prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji
oraz nadzoru koncentrują się w jednym organie, nazwanym radą dyrektorów.
Projektodawca zdecydował się na przyjęcie nazewnictwa (rada dyrektorów,
dyrektorzy), które nawiązuje do angielskiej nomenklatury (board of directors),
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ponieważ to właśnie w systemach anglosaskich model monistyczny znalazł
najpełniejsze rozwinięcie. Inwestorzy anglosascy będą więc mogli odnaleźć w prawie
polskim rozwiązania organizacyjne stanowiące odpowiednik instytucji występujących
w ich rodzimych porządkach prawnych.
Osobowy skład rady dyrektorów ma być kształtowany co do zasady uchwałą
akcjonariuszy (art. 30072 § 3). Projektowane zasady odwoływalności dyrektorów są
zbieżne z regulacjami dotyczącymi członków zarządu w systemie dualistycznym
(art. 30061 § 3).
Zgodnie z projektowanym art. 30072 § 2 kolegialność rady dyrektorów ma charakter
fakultatywny. Powołanie wyłącznie jednego dyrektora może w szczególności mieć
miejsce w mniejszych spółkach, w których nie ma potrzeby wyodrębniania funkcji
nadzoru w ramach organu kierowniczego. W takich przypadkach jedyny dyrektor
będzie odpowiednikiem jednoosobowego zarządu. W przypadku wieloosobowej rady
dyrektorów, art. 30074 § 1 przewiduje (jako fakultatywną) zasadę wspólnego
(kolegialnego) prowadzenia przez nią spraw spółki. Odstępstwa od tej zasady mogą
wynikać zarówno z umowy spółki, jak i z regulaminu rady. Semiimperatywny przepis
art. 30074 § 2 zawiera jednak otwarty, trzypunktowy katalog spraw o istotnym
znaczeniu dla spółki i jej przedsiębiorstwa, w odniesieniu do których wyłączone są
odstępstwa od zasady kolegialnego podejmowania decyzji w formie uchwał całej rady
dyrektorów.
W systemie monistycznym podstawowe odstępstwo od zasady kolegialności polega na
możliwości delegowania niektórych lub wszystkich czynności prowadzenia spraw
przedsiębiorstwa spółki, a więc podejmowania decyzji o charakterze biznesowym, na
jednego lub niektórych dyrektorów, zwanych dyrektorami wykonawczymi. Zgodnie
z projektowaną regulacją, podstawą delegacji może być umowa spółki, regulamin lub
uchwała rady dyrektorów (art. 30075 § 1). Rada jest więc władna podjąć ad hoc uchwałę
o powołaniu dyrektora lub dyrektorów wykonawczych i delegowaniu na nich
określonych czynności zarządczych. W wyniku takiego delegowania dojdzie do
wyodrębnienia w ramach monistycznego organu funkcji stricte zarządczych i funkcji
nadzorczych oraz związanego z tym podziału tych funkcji między dyrektorów
wykonawczych oraz dyrektorów niewykonawczych, których zadaniem będzie
sprawowanie stałego nadzoru nad prowadzeniem przedsiębiorstwa spółki przez
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dyrektorów wykonawczych (por. art. 30075 § 1 zdanie drugie). W tym celu w ramach
rady może zostać również powołany komitet z wyłącznym udziałem dyrektorów
niewykonawczych (art. 30075 § 4). Z delegowaniem na dyrektora wykonawczego
określonych zadań menedżerskich będzie się z reguły łączyć zawarcie z nim umowy
cywilnoprawnej (umowy zlecenia, kontraktu menedżerskiego), w której zostanie
szczegółowo uregulowany zakres jego obowiązków i uprawnień.
Do częściowego rozdzielenia w systemie monistycznym funkcji zarządczych
i nadzorczych może dojść w razie powołania komitetu wykonawczego złożonego
wyłącznie z dyrektorów wykonawczych, na których zostaną delegowane uprawnienia
decyzyjne w zakresie czynności prowadzenia przedsiębiorstwa spółki (art. 30075 § 2),
oraz komitetu złożonego wyłącznie z dyrektorów niewykonawczych, którego zadania
będą się ograniczać do sprawowania nadzoru nad prowadzeniem przedsiębiorstwa przez
dyrektorów wykonawczych (art. 30075 § 4). Rada może jednocześnie uchwalić
regulamin działania każdego z tych komitetów (por. art. 30056 § 2). Nastąpi wówczas
funkcjonalny rozdział kompetencji zarządczych i nadzorczych między różne gremia,
w których skład będą jednak wchodzić członkowie tego samego monistycznego organu,
tj. rady dyrektorów. Zarysowany podział kompetencyjny nie będzie jednak skutkował
uchyleniem odpowiedzialności wszystkich dyrektorów za strategiczne kierowanie
spółką i jej należytą organizację, zapewniającą m.in. odpowiedni przepływ informacji
między jej różnymi szczeblami kierowniczymi (por. art. 30074 § 2). Zgodnie
z projektowanym art. 30075 § 5 dyrektorom niewykonawczym będą przysługiwać
uprawnienie kontrolne zbliżone do tych, w jakie wyposażeni są członkowie rady
nadzorczej w systemie dualistycznym.
Należy zaznaczyć, że przedstawiony funkcjonalny podział kompetencji i uprawnień
zarządczych i nadzorczych w ramach wieloosobowej rady dyrektorów ma charakter
w pełni fakultatywny. W szczególności w spółkach prowadzących działalność
gospodarczą w niewielkim rozmiarze, w których rada liczy tylko kilku dyrektorów,
może być zbędne wyodrębnienie w jej ramach funkcji nadzoru i przypisanie jej
dyrektorom niewykonawczym. W takim przypadku wszyscy dyrektorzy prowadzić będą
sprawy spółki i zarządzać jej przedsiębiorstwem, na zasadzie kolegialności lub zgodnie
z przyjętym podziałem kompetencyjnym. Rada dyrektorów będzie wówczas mieć
charakter zbliżony do zarządu PSA (względnie zarządu spółki z o.o.). Wraz
z rozszerzeniem działalności prostej spółki akcyjnej i rozwojem jej przedsiębiorstwa
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akcjonariusze lub sami dyrektorzy mogą stwierdzić potrzebę funkcjonalnego rozdziału
kompetencji zarządczych i nadzorczych między dwie kategorie funkcjonariuszy
korporacyjnych, tj. dyrektorów wykonawczych i niewykonawczych, oraz powołanie
jednego lub kilku komitetów rady, w których koncentrować się będzie wykonywanie
różnych jej funkcji. Możliwość łatwego dostosowania rozwiązań organizacyjnych do
aktualnych potrzeb i okoliczności jest przejawem elastyczności modelu monistycznego,
stanowiącej jego istotną zaletę.
Zgodnie z projektowanym art. 30076 prawo do reprezentowania spółki przysługuje
każdemu dyrektorowi jako członkowi organu kierowniczego spółki, niezależnie od
tego, czy pełni on funkcję dyrektora wykonawczego. Regulacja sposobu reprezentacji
spółki, przewidziana w projektowanym art. 30077, jest zbieżna z odpowiednimi
przepisami dotyczącymi zarządu w systemie dualistycznym. Projektowany art. 30078
określa szczególne zasady reprezentacji spółki w umowach zawieranych z dyrektorami.
Zasady te mają na celu uniknięcie zagrażającego spółce konfliktu interesów.
Podstawową zasadę wyraża art. 30078 § 1 stanowiąc, że w umowach między spółką
a dyrektorem, jak również w sporach z nim, spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany
uchwałą akcjonariuszy. Zasada ta może ulec pewnemu złagodzeniu w umowie spółki,
która może przewidywać, że w umowach i sporach między spółką a dyrektorem
wykonawczym spółkę może także reprezentować dyrektor niewykonawczy działający
na podstawie uchwały rady dyrektorów podjętej wyłącznie przez dyrektorów
niewykonawczych.

W

ocenie

projektodawcy

takie

umocowanie

dyrektora

niewykonawczego do reprezentowania spółki pozwoli wyeliminować ryzyko konfliktu
interesów. Szczególne reguły reprezentacji spółki przewidziane są dla przypadku,
w którym jedyny akcjonariusz jest zarazem jej (niekoniecznie jedynym) dyrektorem.
Wówczas nie stosuje się zasad reprezentacji określonych w paragrafach poprzednich,
a czynność prawna między tym akcjonariuszem a reprezentowaną przez niego spółką
wymaga formy aktu notarialnego (art. 30078 § 3).
4.5. Uchwały akcjonariuszy i walne zgromadzenie
4.5.1.

Podstawowe reguły dotyczące odbywania walnych zgromadzeń

Zwoływanie i przebieg walnych zgromadzeń PSA zostały poddane regułom zbliżonym
do

zasad

odbywania

zgromadzeń

wspólników

sp.

z

o.o.

z

elementami

charakterystycznymi dla walnych zgromadzeń spółki akcyjnej. Ważnym elementem
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regulacji dotyczącej walnego zgromadzenia są przepisy umożliwiające podejmowanie
uchwał poza zgromadzeniem oraz odbywanie zgromadzeń przy użyciu środków
komunikowania

się

na

odległość.

Założeniem

ustawodawcy

było

przejęcie

dotychczasowych regulacji zgromadzeń wspólników (walnych zgromadzeń) w spółkach
z o.o. i akcyjnej przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności przepisów,
dostosowaniu do cyfrowego obiegu dokumentów oraz zaadresowanie odmienności
walnego zgromadzenia PSA wynikających z charakterystycznych cech tej spółki
(tj. rada dyrektorów czy różne rodzaje akcji).
Zgodnie z projektowanym art. 30087 walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie
spółki, jednak umowa spółki może wskazać inne miejsce. Przepis nie wyklucza
możliwości wskazania w umowie miejsca odbywania zgromadzeń poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej. By jednak zapobiec wyznaczaniu takiego miejsca w taki
sposób, który będzie naruszał interesy akcjonariuszy mniejszościowych, przewidziano,
że zmiana umowy spółki ustalająca miejsce walnych zgromadzeń poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej wymaga jednomyślnej uchwały walnego zgromadzenia.
W art. 30082 w § 4 i 5 oraz w art. 30055 § 6 uregulowano zasady zwoływania
(i ewentualnego odwołania) walnego zgromadzenia w sytuacji, gdy w wyniku
rezygnacji członka zarządu albo dyrektora, żaden mandat w organie zarządzającym nie
byłby obsadzony. Są to regulacje analogiczne do wprowadzonych w przepisach
regulujących spółkę z o.o. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia
uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, które weszły
w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
4.5.2.

Sposoby podejmowania uchwał

Projektowany art. 30079 reguluje zasady podejmowania uchwał przez walne
zgromadzenie. Z § 1 wynika, że uchwały mogą być podejmowane zarówno na walnym
zgromadzeniu, jak i poza zgromadzeniem na piśmie albo przy wykorzystaniu środków
komunikacji

elektronicznej.

zgromadzeniem

na

piśmie

Warunkiem
albo

przy

podjęcia

uchwały

wykorzystaniu

poza

środków

walnym

komunikacji

elektronicznej jest uzyskanie od wszystkich akcjonariuszy zgody na postanowienie,
które ma być podjęte albo na określony sposób głosowania (art. 30079 § 2). Zgoda
powinna być przy tym wyrażona na piśmie albo przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, określonych w umowie spółki.
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4.5.3.

Kompetencje wyłączne walnego zgromadzenia

Kompetencje walnego zgromadzenia wskazane w projektowanym art. 30080
odpowiadają kompetencjom zgromadzenia wspólników spółki z o.o. oraz walnego
zgromadzenia spółki akcyjnej. Wymóg uchwały akcjonariuszy przewidziany jest dla
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok oraz udzielenia absolutorium członkom
organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, zbycia i wydzierżawienia
przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego
prawa rzeczowego, nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub
udziału w nieruchomości, emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa
i emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 300114, oraz upoważnienia
do nabywania akcji własnych w przypadku określonym w art. 30046 § 1 pkt 2.
4.5.4

Zwoływanie zgromadzeń

Zasady zwoływania zgromadzeń akcjonariuszy, określone w art. 30083, są analogiczne
do zasad przewidzianych w art. 235 KSH w odniesieniu do spółki z o.o.
Zwyczajne walne zgromadzenie jest zatem zwoływane przez zarząd, chyba że zarząd
nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego lub w innym
terminie określonym w umowie spółki. Wówczas, uprawnionym do zwołania
zwyczajnego zgromadzenia jest rada nadzorcza. W spółce z systemem monistycznym
walne zgromadzenie zwołuje rada dyrektorów.
Zarząd lub rada nadzorcza mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie zawsze,
jeśli uznają to za uzasadnione (art. 30083 § 2). Uprawnienie do zwołania
nadzwyczajnego zgromadzenia posiadają również akcjonariusz lub akcjonariusze
mniejszościowi reprezentujący przynajmniej 1/20 ogólnej liczby głosów lub ogólnej
liczby akcji, upoważnieni do tego przez sąd rejestrowy, o ile ich żądanie zwołania
zgromadzenia złożone uprzednio zarządowi w formie dokumentowej zostało przez
zarząd zignorowane (art. 30084).
Przepis art. 30084 określa sposoby zwoływania zgromadzeń. Walne zgromadzenie
zwołuje się pocztą elektroniczną na adres akcjonariusza wpisany do rejestru lub
za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską. Należy
podkreślić, że akcjonariusz, zastawnik oraz użytkownik akcji, podając swój adres
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poczty elektronicznej przy wpisie do rejestru akcjonariuszy, zgadza się na używanie
tego adresu w jego relacjach ze spółką oraz z podmiotem prowadzącym rejestr
akcjonariuszy (art. 30032 § 1 pkt 5 i 6). Może oczywiście odmówić podania adresu
poczty elektronicznej – wówczas zawiadomienia o walnym zgromadzeniu można
dokonać jedynie za pomocą listu poleconego lub przesyłki kurierskiej.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą ogólnej
liczby głosów lub ogólnej liczby akcji mogą żądać umieszczenia określonych spraw
w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać
zgłoszone zarządowi nie później niż na dziesięć dni przed wyznaczonym terminem
walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy złożyć zarządowi
w formie dokumentowej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż
na siedem dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, zawiadomić
o zmianach

w

porządku

obrad,

wprowadzonych

na

żądanie

akcjonariuszy.

Zawiadomienie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia
(art. 30085).
Zawiadomienie powinno zawierać szczegółowy porządek obrad oraz informacje
dotyczące terminu i miejsca zgromadzenia (art. 30086 § 2). W przypadku gdy
zgromadzenie przewiduje możliwość uczestnictwa w nim przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej – zawiadomienie powinno precyzyjnie opisywać warunki
techniczne uczestnictwa w zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu (art. 30086 § 4).
Przepis art. 30092 § 1 określa elementy listy uprawnionych do udziału w walnym
zgromadzeniu oraz zasady jej udostępniania przed odbyciem walnego zgromadzenia.
W dniu walnego zgromadzenia (w przypadku zgromadzeń odbywających się na skutek
formalnego zwołania) – zarząd lub rada dyrektorów powinna udostępnić w swoim
lokalu listę uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu, do wglądu dla
zainteresowanych. Akcjonariusz może także żądać przesłania mu tej listy nieodpłatnie
pocztą elektroniczną, podając adres, na który powinna być wysłana.
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4.5.5.

Uczestnictwo w zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej

Projektowany art. 30091 przewiduje możliwość elastycznego wykorzystania środków
komunikowania się na odległość dla odbywania walnych zgromadzeń, o ile zostało to
przewidziane w umowie spółki.
Za takie środki uznane zostały nie tylko wideokonferencje, ale wszelkie sposoby
komunikacji, które dają akcjonariuszowi możliwość przysłuchiwania się obradom,
a w razie potrzeby – zabieranie głosu w czasie rzeczywistym, mimo przebywania
w innym miejscu niż sala obrad. Szczegółowe zasady uczestnictwa na odległość może
określać regulamin akcjonariuszy, mając na uwadze konieczność zapewnienia
bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej oraz możliwość identyfikacji akcjonariuszy
(art. 30091 § 2). Mając na uwadze szybki rozwój techniki, ustawodawca zrezygnował
z opisywania szczegółowych warunków technicznych, powierzając te kwestie samym
spółkom przygotowującym zgromadzenie. To spółki bowiem powinny korzystać
z bezpiecznych i sprawnych rozwiązań.
4.5.6.

Przebieg walnego zgromadzenia, głosowanie i protokół zgromadzenia

Zasady określające przebieg walnego zgromadzenia PSA, określone w przepisach
art. 30093 i następnych, są zasadniczo zbieżne z tymi, które przewiduje KSH względem
walnego zgromadzenia spółki akcyjnej lub zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
W przypadku walnego zgromadzenia PSA, podobnie jak w przypadku walnego
zgromadzenia spółki akcyjnej, możliwe jest zarządzenie przerwy w obradach, jeśli
zadecydują tak akcjonariusze większością 2/3 głosów, przy czym łącznie przerwy
w obradach danego zgromadzenia nie mogą przekroczyć trzydziestu dni (art. 30093 § 2).
Wszelkie zmiany uzgodnionego porządku obrad wymagają zgody akcjonariuszy.
Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z porządku obrad ani zmieniać
kolejności spraw (art. 30093 § 3).
Podobnie, przepisy opisujące zasady głosowania i prowadzenia protokołu nie różnią się
znacznie od analogicznych przepisów dla spółki z o.o. Księga protokołów powinna
zawierać informacje zarówno o uchwałach podjętych na walnym zgromadzeniu, jak
i bez odbycia zgromadzenia (art. 30099 § 4). Do protokołu powinna zostać załączona
oprócz listy obecności i dowodów zwołania zgromadzenia, również lista akcjonariuszy
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głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 30099 § 1
in fine). W walnym zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze lub ich
pełnomocnicy, a pełnomocnictwo wymaga formy dokumentowej pod rygorem
nieważności. Jednocześnie, na wzór art. 4121 § 5 KSH, art. 30094 § 2 przewiduje, że
spółka podejmuje odpowiednie, proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji
akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa
udzielonego w postaci elektronicznej.
Podobnie jak w spółce z o.o. jedynie uchwały wprowadzające zmiany umowy spółki
należy objąć protokołem sporządzonym przez notariusza, a dla pozostałych uchwał
wystarczające jest sporządzenie ich na piśmie (art. 30099 § 2).
4.5.7.

Stosunek głosów konieczny do podjęcia uchwał

Co do zasady, uchwały walnego zgromadzenia podejmowane są bezwzględną
większością głosów (art. 30097 § 1). Kwalifikowana większość 3/4 głosów wymagana
jest do zmiany umowy spółki, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa oraz rozwiązania
spółki (art. 30097 § 2). Stanowi to rozwiązanie podobne do występującego w spółce
akcyjnej (art. 415 § 1 KSH).
Uszczuplenie praw przyznanych indywidualnie poszczególnym akcjonariuszom lub
zwiększenie ich obowiązków, wymaga zgody takich akcjonariuszy (art. 30097 § 3).
Natomiast uszczuplenie praw lub zwiększenie świadczeń akcjonariuszy danego rodzaju
akcji – wymaga zgody danej grupy akcjonariuszy akcji jednorodzajowych (art. 30097
§ 4). Oznacza to, że uchwała zmieniająca umowę spółki musi zostać podjęta
odpowiednią większością głosów oddzielnie w danej grupie, której praw lub
obowiązków dotyczy, oraz na walnym zgromadzeniu.
4.5.8.

Zaskarżanie uchwał

Projektowany art. 300100 nakazuje odpowiednie stosowanie do uchwał akcjonariuszy
PSA przepisów: art. 422–424 KSH, które regulują powództwo o uchylenie uchwały
walnego zgromadzenia spółki akcyjnej oraz art. 425–427 KSH, regulujących
powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki
akcyjnej.
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III.5. ŁĄCZENIE, PODZIAŁ I PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI
Zmiany w przepisach Działu I i II Tytułu IV KSH sprowadzają się do poszerzenia
możliwości łączenia i podziału spółek handlowych poprzez uwzględnienie możliwości
występowania w tych procesach transformacyjnych nowego, projektowanego typu
spółki kapitałowej.
Projektowana zmiana art. 515 § 1 KSH polega na wyraźnym dopuszczeniu możliwości
wydawania wspólnikom spółki przejmowanej udziałów lub akcji własnych, które
spółka przejmująca nabyła w wyniku połączenia. Regulacja ta ma na celu ułatwienie
przeprowadzania tzw. połączeń odwrotnych, w których spółką przejmującą jest spółka
zależna, a spółką przejmowaną – spółka dominująca. Umożliwi to spółce przejmującej
wydanie wspólnikom spółki przejmowanej własnych udziałów lub akcji nabytych
w drodze sukcesji uniwersalnej, bez konieczności uprzedniego podwyższania kapitału
zakładowego (w celu dokonania tzw. emisji połączeniowej) oraz umorzenia udziałów
(akcji) własnych nabytych w wyniku połączenia.
Dalej idące modyfikacje zmierzające do ułatwienia przekształceń spółek proponuje się
natomiast w odniesieniu do przepisów Działu III Tytułu IV KSH. Ich pierwszorzędnym
celem jest ułatwienie przekształcenia PSA w spółkę akcyjną w sytuacji powodzenia
przedsięwzięcia rozpoczętego w formie PSA, przede wszystkim w związku
z powstaniem potrzeby zapewnienia spółce dostępu do publicznego rynku akcji.
Jednocześnie praktycznie użyteczne może okazać się także przekształcenie innych
typów spółek kapitałowych, tj. spółki z o.o. oraz spółek akcyjnych mających charakter
zamknięty, w PSA, gdy udziałowcy są zainteresowani skorzystaniem z nowych
rozwiązań niedostępnych dla dotychczas istniejących spółek kapitałowych (świadczenie
wkładów w postaci pracy i usług na pokrycie akcji, brak związania wkładów
wniesionych do spółki na zasadach właściwych dla instytucji kapitału zakładowego,
możliwość wprowadzenia w spółce monistycznego systemu zarządzania itd.).
Jednocześnie projektodawca uznał za niecelowe ograniczenie zmian w reżimie
przekształceń wyłącznie do operacji, w których uczestniczy PSA (lub gdy spółką
przekształconą

ma

być

PSA).

Rozwiązanie

takie

byłoby

sztuczne

wobec

obowiązywania wspólnych reguł dotyczących przekształcenia wszystkich spółek
handlowych. Wprowadzenie ułatwień przekształcenia jest celowe w odniesieniu do

79

wszelkich wariantów tego typu restrukturyzacji, w tym także tych operacji, w których
nie uczestniczy PSA.
Przede wszystkim projekt zrywa z obowiązującą de lege lata zasadą „domniemania
nieuczestniczenia” w spółce przekształconej przez wspólników lub akcjonariuszy spółki
przekształcanej (por. art. 553 § 3 w zw. z art. 564 i 565 KSH). Uznano, że optymalnym
rozwiązaniem kompromisowym, zapewniającym z jednej strony ochronę integralności
majątku spółki, a z drugiej – ochronę słusznych interesów wspólników lub
akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na uczestnictwo w spółce funkcjonującej
w zmienionej formie prawnej, są przepisy określające wymogi warunkujące podjęcie
uchwały o przekształceniu spółki (art. 562 w zw. z art. 571, 575, 577 i 581 KSH) oraz
nowa instytucja „korporacyjnego prawa wyjścia” w postaci żądania odkupu udziałów
lub akcji w spółce przekształcanej, dostępna jednak wyłącznie w przypadku
przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, i to jedynie wspólnikowi lub
akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale o przekształceniu i zażądał
zaprotokołowania sprzeciwu (por. projektowany art. 5761).
Ograniczenie „korporacyjnego prawa wyjścia” do przypadku przekształcenia spółki
kapitałowej w spółkę osobową uzasadnia odmienność reżimu odpowiedzialności
wspólników w tych dwóch zasadniczych kategoriach spółek prawa handlowego.
Wspólnik, który korzysta z tego prawa, może żądać odkupu udziałów albo akcji
w spółce przekształcanej po cenie odpowiadającej ich wartości godziwej, na zasadach
określonych w projektowanych przepisach art. 5761 § 3–8. Wartość godziwa udziałów
albo akcji powinna zostać określona w planie przekształcenia (projektowany art. 558
§ 1 pkt 2), a wspólnik, który kwestionuje tę wartość i nie zgadza się na cenę odkupu,
może wnieść powództwo o ustalenie wartości godziwej. Wniesienie tego powództwa
nie wstrzymuje jednak odkupu ani rejestracji przekształcenia (projektowany art. 5761
§ 7).
Kolejne rozwiązanie, mające na celu usprawnienie i przyspieszenie procesu
przekształcenia, zawiera projektowany art. 563 § 2, który zrównuje podjęcie uchwały
o przekształceniu z zawarciem umowy spółki przekształconej albo zawiązaniem
przekształconej spółki akcyjnej. Przepis ten pozwoli wyeliminować występujące de lege
lata ryzyko obstrukcji przekształcenia przez poszczególnych wspólników spółki
przekształcanej poprzez odmowę podpisania umowy (statutu) spółki przekształconej
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pomimo skutecznego podjęcia uchwały o przekształceniu i dopełnieniu innych
wymogów przewidzianych prawem.
Uproszczenie zasad przekształcenia ma także na celu projektowana zmiana art. 559 § 1,
polegająca na ograniczeniu wymogu badania planu przekształcenia przez biegłego
rewidenta wyłącznie do przypadku, w którym spółką przekształcaną ma być spółka
akcyjna. W związku z proponowanym odejściem od dotychczasowego modelu,
w którym wspólnikom nieuczestniczącym w spółce przekształconej należy wypłacić
wartość ich udziałów albo akcji, nie jest konieczne badanie planu przez biegłego
rewidenta w przypadku przekształcenia w inną spółkę niż spółka akcyjna. Konieczność
utrzymania tego wymogu w tym przypadku wynika z prawa europejskiego, które
nakazuje poddać wszelkie wkłady niepieniężne wnoszone do tworzonej spółki akcyjnej
kontroli niezależnego biegłego (por. art. 49 dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów
prawa spółek, Dz.Urz. UE L 169/46, którego odpowiednikiem w prawie polskim jest
art. 312 k.s.h.). Projektowany art. 559 § 1 ma na celu wykluczenie możliwości obejścia
tego wymogu, które polegałoby na utworzeniu jakiejkolwiek spółki handlowej innej niż
spółka akcyjna, a następnie jej przekształceniu w spółkę akcyjną, co w rezultacie
pozwoliłoby uniknąć obowiązku kontroli wyceny wkładów niepieniężnych przez
niezależnego biegłego rewidenta na etapie tworzenia spółki akcyjnej.
Z kolei zmiana art. 560 § 1 ma na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych
występujących na tle jego aktualnego brzmienia odnośnie do terminu, w którym
powinno

nastąpić

pierwsze

zawiadomienie

o

zamiarze

podjęcia

uchwały

o przekształceniu. W odniesieniu do przekształcenia z udziałem prostej spółki akcyjnej
obowiązująca regulacja została uzupełniona jedynie o normę, która przyznaje
wierzycielowi przekształcanej spółki akcyjnej prawo żądania zabezpieczenia jego
roszczeń, o ile wierzyciel ów wykaże, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez
przekształcenie (por. art. 5791). Regulacja ta jest uzasadniona odmiennością reżimu
majątkowego w spółce akcyjnej, opartego na kapitale zakładowym o relatywnie
znacznej minimalnej wysokości (100 000 zł, art. 308 § 1 KSH), od projektowanych
przepisów dotyczących struktury majątkowej w prostej spółce akcyjnej, w której kapitał
ten w ogóle nie występuje, przy jednoczesnym braku odpowiedzialności akcjonariuszy
PSA za jej zobowiązania.
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III.6. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI
Przepisy dotyczące rozwiązania i likwidacji prostej spółki akcyjnej są, co do zasady,
wzorowane na regulacjach dotyczących pozostałych typów spółek kapitałowych.
Zasadniczo tożsamy z nimi jest w szczególności katalog przyczyn rozwiązania spółki
(art. 300119 § 1). Wyjątek stanowi projektowany art. 300119 § 1 pkt 2, z którego wynika,
że uchwała walnego zgromadzenia o przeniesieniu siedziby spółki za granicę nie
stanowi przyczyny rozwiązania spółki, jeżeli przeniesienie siedziby ma nastąpić do
innego państwa – strony EOG, a prawo tego państwa to dopuszcza. Przepis ten
nawiązuje do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 25.10.2017 (C-106/16) w sprawie
Polbud Wykonawstwo sp. z o.o., w którym Trybunał stwierdził niezgodność
z traktatową swobodą przedsiębiorczości przewidzianego w art. 270 pkt 2 KSH
obowiązku rozwiązania i likwidacji spółki z o.o. przenoszącej siedzibę statutową do
innego państwa członkowskiego UE. Kwestia pełnej realizacji ww. wyroku wymaga
zmian systemowych, które wykraczają poza zakres niniejszego projektu.
Wykreślenie spółki z rejestru następuje, co do zasady, po przeprowadzeniu likwidacji
(art. 300119 § 3). Do likwidacji prostej spółki akcyjnej, w zakresie nieunormowanym
w Rozdziale 5 nowego Działu IA Tytułu III, stosuje się odpowiednio wskazane przepisy
o likwidacji spółki akcyjnej; reguły jej prowadzenia w przypadku PSA są jednak
znacznie prostsze. Projekt przewiduje wyłącznie jedno ogłoszenie o otwarciu likwidacji,
trzymiesięczny termin na zgłaszanie roszczeń przez wierzycieli oraz brak ustawowego
okresu karencji warunkującego możliwość podziału majątku pomiędzy akcjonariuszy
(art. 300120 § 1 i 3).
Z drugiej strony, gwarancją zabezpieczenia praw wierzycieli i akcjonariuszy jest
kategoryczna norma uzależniająca podział majątku od zaspokojenia lub zabezpieczenia
wierzycieli (wszystkich wierzycieli znanych spółce, a nie tylko tych, którzy zgłosili
swoje wierzytelności

w ramach postępowania likwidacyjnego) oraz

przepis

ograniczający możliwość zbywania składników majątku spółki na rzecz jej
funkcjonariuszy korporacyjnych oraz osób z nimi powiązanych (art. 300120 § 2).
Istotnym novum, dalece odbiegającym od dotychczasowej regulacji KSH, jest natomiast
możliwość wykreślenia prostej spółki akcyjnej z rejestru przedsiębiorców bez
prowadzenia likwidacji w sytuacji, w której uchwała walnego zgromadzenia podjęta
kwalifikowaną większością 3/4 głosów przy 50% quorum przewiduje przejęcie całego
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majątku spółki przez oznaczonego akcjonariusza (akcjonariusza przejmującego)
z obowiązkiem zaspokojenia wierzycieli i pozostałych akcjonariuszy (art. 300121).
Wprowadzenie „uproszczonego” rozwiązania spółki uwzględnia doświadczenia
zagraniczne i krajowe, które wskazują, że znaczna część przedsięwzięć typu startup
kończy się niepowodzeniem. Specyfika spółek typu startup, czyni dlatego szczególnie
wskazanym stworzenie reguł zapobiegających prowadzeniu długotrwałej, uciążliwej
i kosztownej likwidacji. Znacznie efektywniejszym rozwiązaniem może wówczas
okazać się przejęcie składników majątkowych przez jednego z akcjonariuszy, zwłaszcza
gdy majątek ten tworzy funkcjonujące przedsiębiorstwo, a tym samym istnieje szansa
kontynuacji prowadzonej działalności i utrzymania integralności majątku.
Projektowaną procedurę należy odróżnić od przeprowadzanego przez sąd rejestrowy
z urzędu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez
przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, które nazywane jest niekiedy
uproszczoną likwidacją (por. art. 25a–25e ustawy o KRS). Jednocześnie ze względu na
zagrożenia, jakie uproszczone rozwiązanie spółki może stwarzać dla wierzycieli
i akcjonariuszy mniejszościowych PSA, konieczne było zaprojektowanie odpowiednich
regulacji zabezpieczających ich legitymowane interesy. O dopuszczalności przejęcia
majątku spółki przez akcjonariusza przejmującego rozstrzyga sąd rejestrowy.
Przyjęto, że sprawy w tym przedmiocie powinny należeć do właściwości sądu
rejestrowego, gdyż to te sądy są generalnie właściwe do rozpatrywania nieprocesowych
spraw gospodarczych. Dodatkowym argumentem jest konieczność dokonania przez sąd
ogłoszenia o podjęciu uchwały o przejęciu majątku PSA, podobne do dokonywanego
w obecnym stanie prawnym przez sądy rejestrowe na podstawie art. 25b ust. 2 ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Sąd rejestrowy zezwala na przejęcie majątku spółki przez akcjonariusza przejmującego
na wniosek spółki, jeżeli uprawdopodobni ona, że nie doprowadzi to do pokrzywdzenia
wierzycieli ani akcjonariuszy spółki.
Procedura przewidziana w art. 300121 przebiega według następującego schematu:
1) walne zgromadzenie PSA podejmuje kwalifikowaną większością 3/4 głosów przy
50% quorum uchwałę przewidującą przejęcie całego majątku spółki przez wskazanego
w niej akcjonariusza (akcjonariusza przejmującego) z obowiązkiem zaspokojenia
wierzycieli i pozostałych akcjonariuszy;
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2) od dnia podjęcia tej uchwały zarząd może dokonywać jedynie czynności
niezbędnych do ochrony majątku spółki i wykreślenia spółki z rejestru; w stosunku
wewnętrznym zarząd jest zobowiązany stosować się do uchwał walnego zgromadzenia;
3) spółka składa do sądu rejestrowego wniosek o zezwolenie na przejęcie majątku
spółki przez oznaczonego akcjonariusza. Do wniosku należy dołączyć listę wierzycieli
spółki wraz ze wskazaniem rodzaju i wysokości wierzytelności, a także dokumenty
przedstawiające przejmowany majątek spółki oraz sytuację majątkową akcjonariusza
przejmującego;
4) niezwłocznie po otrzymaniu wniosku spółki, sąd ogłasza o podjęciu uchwały
o przejęciu majątku PSA, wzywając wierzycieli do zgłaszania sprzeciwu w terminie nie
krótszym niż trzydzieści dni od dnia ogłoszenia;
5)

wierzyciel

kwestionujący

przejęcie

majątku

spółki

przez

akcjonariusza

przejmującego zgłasza sprzeciw do sądu, doręczając odpis sprzeciwu spółce.
W sprzeciwie wierzyciel powinien uprawdopodobnić, że przejęcie majątku może
doprowadzić do jego pokrzywdzenia. Jeżeli wniesiono sprzeciw, sąd rozstrzyga
w przedmiocie

zezwolenia

na

przejęcie

majątku

spółki

przez

akcjonariusza

przejmującego po przeprowadzeniu rozprawy;
6) sąd zezwala na przejęcie majątku spółki przez akcjonariusza przejmującego, jeżeli
uprawdopodobni ona, że nie doprowadzi to do pokrzywdzenia wierzycieli ani
akcjonariuszy spółki. Sąd może uzależnić zezwolenie na przejęcie majątku spółki przez
akcjonariusza przejmującego od ustanowienia zabezpieczenia;
7) uchwała walnego zgromadzenia przewidująca przejęcie majątku PSA może zostać
zaskarżona. Nie wstrzymuje to postępowania w przedmiocie zezwolenia na przejęcie
majątku. Sąd rejestrowy może jednakże zawiesić postępowanie po przeprowadzeniu
rozprawy;
8) niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia zezwalającego na przejęcie
majątku spółki przez akcjonariusza przejmującego zarząd składa wniosek o wykreślenie
spółki z rejestru. Z dniem wykreślenia spółki z rejestru akcjonariusz przejmujący
wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki wykreślonej spółki.
Należy wyjaśnić, że przewidziany w art. 300121 § 3 wymóg uprawdopodobnienia przez
spółkę, że uproszczona likwidacja nie doprowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli ani
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akcjonariuszy, ma na celu wzmocnienie ochrony tych podmiotów, jako całej kategorii
interesariuszy, których interesy mogą być zagrożone wskutek rozwiązania spółki bez
przeprowadzania likwidacji. Zaskarżenie uchwał jest natomiast instrumentem
indywidualnej ochrony konkretnego akcjonariusza. Przyjęto w związku z tym, że sąd
rejestrowy, dokonując kontroli, o której mowa w § 3, powinien badać, że rozwiązanie
spółki nie narusza interesów akcjonariuszy (innych niż akcjonariusz przejmujący)
niezależnie od tego, czy ww. uchwała została zaskarżona czy nie. Kontrola sądowa ma
służyć ochronie również tych akcjonariuszy, którzy (z różnych względów) nie
zaskarżyli uchwały. Zaskarżenie uchwały powództwem przewidzianym w art. 422
§ 1 KSH wymaga spełnienia przesłanek formalnych (m.in. obecności na zgromadzeniu,
głosowania przeciw uchwale i żądania zaprotokołowania sprzeciwu) i materialnych. Cel
pokrzywdzenia akcjonariusza nie stanowi przy tym samoistnej przesłanki zaskarżenia
uchwały, lecz konieczne jest kumulatywne spełnienie także przesłanki sprzeczności
ze statutem lub dobrymi obyczajami. Rzeczony wymóg kontroli uchwały ex lege przez
sąd rejestrowy ma więc szerszy zakres, niż zaskarżenie uchwały powództwem z art. 422
§ 1 KSH. Wymóg ten pozwoli na ochronę interesów akcjonariuszy również w tych
przypadkach, gdy nie doszło do zaskarżenia uchwały ze względu na niespełnienie jego
przesłanek (np. akcjonariusze, których interesy narusza uchwała o przejęciu majątku,
nie byli na zgromadzeniu, i dlatego nie są legitymowani do wytoczenia powództwa).
Przypadki, w których nie doszło do zaskarżenia tej uchwały pomimo, że obiektywnie
krzywdzi ona akcjonariuszy, będą występować w praktyce raczej rzadko. Z reguły brak
zaskarżania tej uchwały przez pozostałych akcjonariuszy będzie uzasadniał przyjęcie
przez sąd rejestrowy, że uchwała ta ich nie krzywdzi i że spółka w wystarczającym
stopniu uprawdopodobniła tę okoliczność. Nie można jednak a limine wykluczyć
przypadków, w których do pokrzywdzenie tego dojdzie, pomimo niezaskarżenia
uchwały.
III.7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA I KARNA
W projektowanym Rozdziale 6 przepisów o prostej spółce akcyjnej uregulowano
odpowiedzialność cywilnoprawną w sposób analogiczny do przewidzianej dla spółki
z o.o. Przyjmując jako punkt odniesienia przepisy art. 291–300 KSH projektodawca
kierował się tym, że PSA została zaprojektowana jako spółka zamknięta, podobnie jak
spółka z o.o.
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W przepisach art. 300122 i 300123 uregulowano odpowiedzialność związaną z procesem
tworzenia PSA, opartą na zasadach analogicznych do tych, jakie są przewidziane
w art. 291 i 292 KSH. Jeżeli członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo
podadzą fałszywe dane w oświadczeniu w przedmiocie wniesienia wkładów do spółki,
o którym mowa w art. 30012 § 3 pkt 3 lub art. 300106 § 2 pkt 3, odpowiadają wobec
wierzycieli spółki solidarnie ze spółką przez trzy lata od dnia zarejestrowania spółki lub
zarejestrowania emisji nowych akcji. Odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi każdy
kto, biorąc udział w tworzeniu spółki, wbrew przepisom prawa z winy swojej wyrządził
spółce szkodę.
Projektowany art. 300124 reguluje odpowiedzialność członków organów PSA za
nienależyte wykonywanie ich obowiązków. Przepis ten stanowi ogólną podstawę
odpowiedzialności odszkodowawczej wobec spółki, a zarazem odpowiednik art. 293
§ 1 i art. 483 § 1 KSH. Członek organu odpowiada za szkodę wyrządzoną spółce
wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania spoczywających na nim
obowiązków wynikających ze stosunku organizacyjnego łączącego go ze spółką.
Źródłem tych obowiązków może być zarówno ustawa (w szczególności przepisy KSH),
jak i umowa spółki. Projektowana regulacja w sposób jednoznaczny przesądza, że
członek organu odpowiada wobec spółki za szkodę wynikłą z niewykonania lub
nienależytego wykonania swoich obowiązków, w tym z niedołożenia wymaganej
staranności lub niedochowania lojalności. Niestaranne wykonywanie obowiązków
związanych z członkostwem w danym organie (np. niestaranne prowadzenie spraw
spółki przez członka zarządu albo dyrektora), jeżeli ma charakter zawiniony, będzie
prowadzić do odpowiedzialności członka organu za wynikłą stąd szkodę spółki. Na
powodzie spoczywa ciężar wykazania bezprawności działania lub zaniechania członka
organu (tj. niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązku wynikającego
z przepisu ustawy lub umowy spółki, lub naruszenia wymogu starannego i lojalnego
wykonywania obowiązków członka organu, określonego w art. 30053) oraz wysokości
szkody poniesionej przez spółkę i pozostającej w związku przyczynowym
z bezprawnym

zachowaniem

członka

organu.

Odpowiedzialność

przewidziana

w projektowanym art. 300124 opiera się na domniemaniu winy członka organu, co
oznacza, że obciąża go ciężar wykazania, iż nie ponosi on winy, a więc, że nie można
mu postawić zarzutu uchybienia standardowi starannego i lojalnego wykonywania jego
obowiązków lub że szkoda spółki jest następstwem okoliczności, za którą nie ponosi on
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odpowiedzialności. Rozkład ciężaru dowodu przewidziany w art. 300 124 jest więc
zbieżny z ogólnym reżimem odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 KC), a także
z art. 293 § 1 i art. 482 § 1 KSH.
Przepis art. 300124 § 2 stanowi normatywne ujęcie tzw. zasady biznesowej oceny
sytuacji (ang. business judgment rule), rozwiniętej przede wszystkim w judykaturze
i doktrynie amerykańskiej, a następnie recypowanej do niektórych europejskich
porządków prawnych (por. np. § 93 ust. 1 niemieckiej ustawy akcyjnej z 1965 r., po
nowelizacji w 2005 r.). Jej wprowadzenie również do polskiego prawa spółek jest
postulowane od kilku lat w rodzimej doktrynie. Zasada ta uszczegóławia okoliczności,
jakie należy brać pod uwagę przy ocenie, czy członek organu dołożył należytej
staranności w wykonywaniu swych obowiązków, wynikających z ustawy lub z umowy
spółki. Kładzie nacisk na prawidłowość procesu podejmowania decyzji biznesowych
(dotyczących zarządzania spółką i jej przedsiębiorstwem) oraz gwarantuje członkom
organu (przede wszystkim zarządcom i dyrektorom odpowiedzialnym za prowadzenie
spraw spółki) swoistą „bezpieczną przystań”, tj. wyłączenie odpowiedzialności
funkcjonariuszy korporacyjnych za szkody poniesione przez spółkę wskutek błędnych
decyzji gospodarczych pod warunkiem, że przy ich podejmowaniu działali oni lojalnie
i spełnili pozostałe przesłanki wskazane w projektowanym przepisie. Członek organu,
powołując się na okoliczności objęte zasadą biznesowej oceny sytuacji, uwolni się od
odpowiedzialności przewidzianej w art. 300124 § 1, chyba że powód wykaże, iż któraś
z tych okoliczności nie zachodzi.
Przepisy w art. 300126 i 300127 odpowiadają regulacji actio pro socio, przewidzianej
w art. 295 i 296 oraz 486 i 487 KSH. W przepisach dotyczących PSA przewidziano, że
akcjonariusz może wytoczyć actio pro socio w celu żądania naprawienia szkody
wyrządzonej spółce zarówno w przypadku, gdy sprawcą szkody jest członek organu, jak
i gdy wyrządził ją inny akcjonariusz. W art. 300128 wskazano natomiast, że przepisy
o actio pro socio stosuje się odpowiednio do roszczeń spółki o zwrot świadczeń,
o których mowa w art. 30022, czyli o zwrot wypłat dokonanych na rzecz akcjonariusza
wbrew przepisom prawa lub postanowieniom umowy spółki.
Ważnym zagadnieniem analizowanym w toku prac nad projektem oraz w ramach jego
uzgodnień i konsultacji publicznych była potrzeba przewidzenia w przepisach o PSA
odpowiedzialności członków zarządu, analogicznej do tej, jaka wynika z art. 299 KSH.
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Może to budzić wątpliwości przede wszystkim z uwagi na fakt, że w projekcie
zaproponowano szereg innych instrumentów zabezpieczających interesy wierzycieli,
sprawdzonych także na gruncie innych porządków prawnych. Wydaje się, że
mechanizmy te będą zabezpieczały interesy wierzycieli skuteczniej niż instrumenty
tradycyjnie stosowane w prawie spółek. (w przypadku PSA rezerwy tworzone w spółce
będą powiązane ze skalą jej działalności, wypłaty środków są obwarowane wyraźnym
zakazem wypłat prowadzących do utraty płynności finansowej, zaostrzono także
odpowiedzialność za zwrot wypłaty dokonanej z naruszeniem przepisów lub umowy
spółki). Ponadto, ochrona wierzycieli, której poziom jest w znacznym stopniu zbliżony
do ochrony przewidzianej w art. 299 KSH wynika z art. 21 Prawa upadłościowego.
Biorąc jednak pod uwagę argumenty systemowe oraz założenie, że PSA –
w przeciwieństwie do spółki akcyjnej – będzie spółką zamkniętą, w której założyciele
będą dysponowali znaczną swobodą w zakresie kształtowania umowy spółki,
projektodawca zdecydował się na uregulowanie odpowiedzialności cywilnoprawnej
w PSA w sposób spójny z przepisami dotyczącymi spółki z o.o.
Zgodnie z projektowanym art. 300131, członkowie zarządu (rady dyrektorów) będą
zatem odpowiadali solidarnie za zobowiązania PSA, jeżeli egzekucja przeciwko spółce
okaże się bezskuteczna. Członek zarządu może się uwolnić od takiej odpowiedzialności
jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub
w

tym

samym

czasie

wydano

postanowienie

o

otwarciu

postępowania

restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie
zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło
nie z jego winy, 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 nie poniósł szkody. Zasady te nie naruszają przepisów ustanawiających dalej
idącą odpowiedzialność członków zarządu. Członkowie zarządu (rady dyrektorów) nie
ponoszą odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie,
gdy prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż
przedsiębiorstwa, na podstawie przepisów KPC, jeżeli obowiązek złożenia wniosku
o ogłoszenie upadłości powstał w czasie prowadzenia egzekucji.
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Przepisy art. 300124 i art. 300131 stosuje się odpowiednio do likwidatorów prostej spółki
akcyjnej, z wyjątkiem likwidatorów ustanowionych przez sąd (art. 300132).
W projekcie przewidziano również niezbędne zmiany dostosowujące w przepisach
karnych Kodeksu, tj. w art. 592, 594 i art. 595 KSH. Dostosowujący charakter ma
również projektowany art. 5891.
ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH

IV.

Projektowane zmiany w Kodeksie spółek handlowych wymagają nowelizacji
następujących ustaw:
1) w związku z koniecznością uregulowania kwestii rejestrowych:


ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz



ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;

2) w związku z koniecznością uregulowania zasad opodatkowania i innych
systemowych kwestii publicznoprawnych dotyczących prostych spółek akcyjnych:


ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,



ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,



ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,



ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,



ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,



ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem
państwowym,



ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób
kierujących niektórymi spółkami,



ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu;

3) w związku z obowiązkową dematerializacją akcji PSA:


ustawy z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego,



ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych,



ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,



ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie,
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ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu;

4) w celu dostosowania odrębnych ustaw do regulacji PSA, w szczególności
w zakresie przepisów ustaw odrębnych odnoszących się do kapitału zakładowego:


ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,



ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji,



ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla
przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy,



ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,



ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,



ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,



ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,



ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych
pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz
o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców,



ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta,



ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,



ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach,



ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,



ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane
lub usługi,



ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń,



ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji,



ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji,



ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców
zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,



ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,



ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk.
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1.
1.1.

Kwestie rejestrowe
Zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym

Zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym wynikają z konieczności
dostosowania przepisów tej ustawy do nowego typu spółki kapitałowej. Prosta spółka
akcyjna, jak wszystkie spółki handlowe, będzie podlegała rejestracji w rejestrze
przedsiębiorców KRS.
Omówienie poszczególnych zmian:
Zmiana w art. 36 ustawy (dodany punkt 6a) uzupełnia rejestr przedsiębiorców KRS
o prostą spółkę akcyjną.
Zmiana w art. 38 ustawy (dodany punkt 8a) uwzględnia strukturę majątkową PSA
w procesie rejestracji w KRS. W prostej spółce akcyjnej tworzy się kapitał akcyjny
oderwany od akcji, które mają charakter beznominałowy. Jednocześnie dopuszcza się
wnoszenie wkładów niepieniężnych w postaci prawa niezbywalnego lub świadczenia
pracy bądź usług, które nie zasilają kapitału akcyjnego. W związku z tym konieczne
jest, by w dziale 1 rejestru przedsiębiorców były zamieszczone informację o wysokości
kapitału akcyjnego i liczbie akcji, a także o wartości emisji akcji wyemitowanych
z upoważnienia udzielonego zarządowi oraz o maksymalnej liczbie i cenie emisyjnej
warunkowo emitowanych akcji.
Pozostałe informacje o PSA zamieszczane w dziale 1 rejestru są zbieżne z regulacją
dotyczącą spółki z o.o. i spółki akcyjnej. Jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady
niepieniężne – w rejestrze zaznaczona będzie ta okoliczność. Rejestr będzie też zawierał
informację o liczbie akcji uprzywilejowanych i rodzaju uprzywilejowania, jeżeli umowa
spółki wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma,
a jeżeli umowa spółki przewiduje przyznanie uprawnień indywidualnych określonym
akcjonariuszom

lub

tytuły

uczestnictwa

w

dochodach

lub

majątku

spółki

niewynikających z akcji – zaznaczenie tych okoliczności. W przypadku gdy PSA będzie
miała tylko jednego akcjonariusza, w rejestrze zamieszczone będzie jego oznaczenie,
a także wzmianka o tym, iż jest on jedynym akcjonariuszem spółki.
Przepisy o PSA nie wymagają zmian w art. 39 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Oznaczenie organów PSA i ich skład, niezależnie od tego, czy w spółce będzie
obowiązywał model monistyczny czy dualistyczny, będzie zamieszczane w dziale
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2 rejestru na podstawie obecnego brzmienia art. 39 pkt 1 ustawy o KRS (rada
dyrektorów jest, podobnie jak zarząd, organem uprawnionym do reprezentowania PSA).
Zmiana w art. 47a ust. 1 ustawy obejmuje PSA zakresem regulacji dotyczącej
dobrowolnego ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – w jakimkolwiek
języku urzędowym Unii Europejskiej – informacji o wpisach do rejestru (zob. art. 21
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 w sprawie niektórych
aspektów prawa spółek).
1.2.

Zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

W projekcie przewidziano opłatę stałą w kwocie 250 złotych od wniosku
o zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prostej
spółki akcyjnej, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorców umowy
udostępnionych w systemie teleinformatycznym. Przewiduje się zatem taką samą
opłatę, jaką art. 52 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
przewiduje obecnie dla pozostałych spółek, które mogą być rejestrowane w trybie S24.
Rejestracja PSA w „tradycyjnym” trybie podlega opłacie uregulowanej w art. 52 ust. 1
tej ustawy.
2.

Opodatkowanie PSA i inne kwestie publicznoprawne

2.1. Zmiany w Ordynacji podatkowej
Przepisy Ordynacji podatkowej nie wymagają większych zmian w związku
z wprowadzeniem prostej spółki akcyjnej.

Ordynacja posługuje

się bowiem

w większości przepisów pojęciami „osoba prawna” lub „spółka”, które obejmą PSA.
Dostosowania wymaga jedynie art. 116 Ordynacji, który rozróżnia spółki z o.o. i spółki
akcyjne (w organizacji). W przepisie tym uwzględniono prostą spółkę akcyjną
w organizacji.
2.2. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
Dochody osób fizycznych będących akcjonariuszami prostej spółki akcyjnej będą
opodatkowane na zasadach wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych (zgodnie z art. 1 tej ustawy).
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Zasady

opodatkowania

dochodów

(przychodów)

osób

fizycznych,

będących

akcjonariuszami prostej spółki akcyjnej są co do zasady takie same jak w przypadku
akcjonariuszy lub udziałowców pozostałych spółek kapitałowych.
Opodatkowaniu będą podlegały m.in. dochody osiągnięte przez akcjonariuszy w prostej
spółce akcyjnej z kapitałów pieniężnych w tym m.in. dochody odsetkowe, dywidendy
i inne udziały w zyskach osób prawnych, umorzenie akcji, przychody z odpłatnego
zbycia akcji, przychody z tytułu objęcia akcji w zamian za wkład niepieniężny.
Opodatkowane będą również nieodpłatne świadczenia na rzecz akcjonariuszy.
Zastosowanie będzie miała również zasada ryczałtowego opodatkowania dochodów
kapitałowych czy dochodów ze zbycia papierów wartościowych (art. 30a i 30b ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Należy wskazać, że w prostej spółce akcyjnej nie będzie opodatkowany przychód
z tytułu objęcia akcji w zamian za wkłady niepieniężne polegające na zobowiązaniu do
świadczenia pracy i usług. Jednocześnie w przypadku odpłatnego zbycia akcji objętych
w zamian za wkład niestanowiący rzeczy lub praw koszt uzyskania przychodów ustala
się w wysokości wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu
niepieniężnego poniesionych przez akcjonariusza prostej spółki akcyjnej do dnia
objęcia przez niego akcji w zamian za ten wkład.
Omówienie poszczególnych zmian:
Zmiany w art. 5a ustawy polegają na rozszerzeniu definicji kapitału zakładowego na
kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej, a także na poszerzeniu definicji zarządu o radę
dyrektorów. W pkt 31a dostosowano do specyfiki PSA pojęcie udziału w kapitale
zakładowym, w sposób zbieżny z projektowanym art. 4 § 22 KSH. Zmiany te są zgodne
ze stosowaną w ustawach podatkowych techniką legislacyjną, polegającą na szerokim
definiowaniu pojęć na potrzeby tych ustaw w tzw. słowniczku.
Zmiana art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy polega na określeniu momentu powstania przychodu
z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w przypadku podwyższenia liczby
akcji w prostej spółce akcyjnej – przychód w tym przypadku powstanie w dniu wpisu
dotyczącego podwyższenia liczby akcji w prostej spółce akcyjnej.
Zmiana art. 17 ust. 1a pkt 3 ustawy polega na określeniu momentu powstania przychodu
z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego – przychód z ww. tytułu powstanie
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w dniu wpisu do rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej, jeżeli wpis ten następuje
na skutek podwyższenia liczby akcji w prostej spółce akcyjnej.
Zmiana art. 17 ust. 1d ustawy polega na wskazaniu, że w przypadku akcjonariusza
prostej spółki akcyjnej przychód z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego
powstanie wyłącznie wtedy, gdy wkład ten stanowią rzeczy lub prawa. A contrario nie
będzie przychodem objęcie akcji w zamian za wkład niestanowiący rzeczy lub praw
czyli m.in. polegający na świadczeniu pracy lub usług.
Zmiana art. 24 ust. 5 ustawy (dodany pkt 1c) polega na wskazaniu, że przychodem
z udziału w zyskach osób prawnych jest przychód ze zmniejszenia kapitału akcyjnego
w prostej spółce akcyjnej.
2.3. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
Prosta spółka akcyjna jest osobą prawną (art. 12 zdanie 1 KSH). W związku z tym jest
zobowiązana na podstawie art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do
stosowania tej ustawy (m.in. w zakresie ustalania powstania przychodów i kosztów
uzyskania przychodów, czy poboru podatku). W prostej spółce akcyjnej opodatkowane
będą m.in. dochody z kapitałów pieniężnych w tym m.in. dochody odsetkowe,
dywidendy i inne udziały w zyskach osób prawnych, umorzenie akcji, przychody
z odpłatnego zbycia akcji, przychody z tytułu objęcia akcji w zamian za wkład
niepieniężny; opodatkowane będą również nieodpłatne świadczenia na rzecz
akcjonariuszy. Prosta spółka akcyjna będzie co do zasady opodatkowana tak samo jak
pozostałe spółki kapitałowe, tj. spółka akcyjna i spółka z o.o.
Należy wskazać, że w prostej spółce akcyjnej nie będzie opodatkowany przychód
z tytułu objęcia akcji w zamiana za wkłady niepieniężne polegające na zobowiązaniu do
świadczenia pracy i usług. Jednocześnie w przypadku odpłatnego zbycia akcji objętych
w zamian za wkład niestanowiący rzeczy lub praw koszt uzyskania przychodów ustala
się w wysokości wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu
niepieniężnego poniesionych przez akcjonariusza prostej spółki akcyjnej do dnia
objęcia przez niego akcji w zamian za ten wkład.
Prosta spółka akcyjna będzie mogła wchodzić w skład podatkowej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod
warunkiem spełnienia wymogów przewidzianych w tym przepisie.
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Omówienie zmian poszczególnych zmian:
Zmiany w art. 4a ustawy polegają na rozszerzeniu definicji kapitału zakładowego na
kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej, a także na poszerzeniu definicji zarządu o radę
dyrektorów. W pkt 19a dostosowano do specyfiki PSA pojęcie udziału w kapitale
zakładowym, w sposób zbieżny z projektowanym art. 4 § 22 KSH. Zmiany te są zgodne
ze stosowaną w ustawach podatkowych techniką legislacyjną, polegającą na szerokim
definiowaniu pojęć na potrzeby tych ustaw w tzw. słowniczku.
Zmiana art. 7b ust. 1 ustawy (dodana lit. n w pkt 1) polega na wskazaniu, że
przychodem z zysków kapitałowych jest przychód ze zmniejszenia kapitału akcyjnego
w prostej spółce akcyjnej.
Zmiana art. 12 ust. 1b pkt 2 ustawy polega na określeniu momentu powstania
przychodu z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w przypadku
podwyższenia liczby akcji w prostej spółce akcyjnej – przychód w tym przypadku
powstanie w dniu wpisu dotyczącego podwyższenia liczby akcji w prostej spółce
akcyjnej.
Zmiana art. 12 ust. 1b pkt 3 ustawy polega na określeniu momentu powstania
przychodu z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego – przychód z ww. tytułu
powstanie w dniu wpisu do rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej, jeżeli wpis
ten następuje na skutek podwyższenia liczby akcji w prostej spółce akcyjnej.
Zmiana art. 12 w zakresie dodanego ust. 1ba polega na wskazaniu, że w przypadku
akcjonariusza prostej spółki akcyjnej przychód z tytułu wniesienia do spółki wkładu
niepieniężnego powstanie wyłącznie wtedy, gdy wkład ten stanowią rzeczy lub prawa.
A contrario, nie będzie przychodem objęcie akcji w zamian za wkład niestanowiący
rzeczy lub praw, czyli m.in. polegający na świadczeniu pracy lub usług.
2.4.

Zmiany w ustawie o rachunkowości

Prosta spółka akcyjna jest spółką handlową (art. 1 § 2 KSH) zaliczaną do spółek
kapitałowych (art. 4 § 1 pkt 2 KSH). W związku z powyższym PSA jest zobowiązana
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości do stosowania tej ustawy,
w tym w szczególności do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania
sprawozdań finansowych. W tym kontekście należy również wskazać, że w przypadku
gdy prosta spółka akcyjna spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4
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ustawy o rachunkowości, to jej roczne sprawozdanie finansowe będzie podlegało
obowiązkowi badania przez firmę audytorską. Należy nadmienić, że wkłady
niepieniężne w postaci prawa niezbywalnego lub świadczenia pracy bądź usług, nie
znajdą odzwierciedlania w bilansie prostej spółki akcyjnej (zob. szerzej w pkt III.2.4.
uzasadnienia).
Omówienie poszczególnych zmian:
Zmiana art. 28 ust. 1 ustawy polega na określeniu zasad wyceny aktywów i pasywów
w odniesieniu do prostej spółki akcyjnej – kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej
będzie wyceniany nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wysokości wpisanej w rejestrze
sądowym.
Zmiana art. 36 ustawy (dodany ust. 2aa) polega na określeniu zasad wykazywania
w księgach rachunkowych wysokości kapitału akcyjnego prostej spółki akcyjnej –
wysokość tego kapitału będzie wykazywana w wysokości określonej w rejestrze
sądowym; jednocześnie zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje
się jako należne wkłady na poczet kapitału. Jako wkłady kapitałowe należy
kwalifikować te wkłady, które są zaliczane na kapitał akcyjny.
Zmiana art. 36 ust. 3 pkt 3 ustawy ma na celu rozciągnięcie regulacji na prostą spółkę
akcyjną i wskazanie, że składniki kapitału (funduszu) własnego jednostek postawionych
w stan likwidacji lub upadłości należy, na dzień rozpoczęcia likwidacji lub
postępowania upadłościowego, połączyć w jeden kapitał (fundusz) podstawowy,
zmniejszając go w prostej spółce akcyjnej o należne wkłady na poczet kapitału, o ile nie
wezwano zainteresowanych do ich wniesienia, oraz o akcje własne.
Zmiana art. 68 ustawy ma na celu rozciągnięcie na prostą spółkę akcyjną obowiązku
udostępnienia akcjonariuszom sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności
jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania – także
sprawozdania z badania – najpóźniej na 15 dni przed walnym zgromadzeniem oraz
sprawozdań rady nadzorczej.
2.5.

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych polegają na uwzględnieniu
w tej ustawie możliwości obejmowania akcji PSA w zamian za wkład w postaci
świadczenia pracy bądź usług.
96

Zgodnie z projektowanym art. 8 ust. 6 lit. 4a akcjonariusza prostej spółki akcyjnej
wnoszącego do spółki wkład w postaci pracy lub usług uznaje się na gruncie ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność.
Jest to rozwiązanie analogiczne do przewidzianego dla wspólników jednoosobowych
spółek z o.o., spółek jawnych, partnerskich i komandytowych (art. 8 ust. 6 lit. 4 ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych).
Dodawany w art. 13 pkt 5a wskazuje, że osoby świadczące prace lub usługi w zamian
za akcje obejmowane w prostej spółce akcyjnej podlegają obowiązkowym
ubezpieczeniom społecznym od dnia rozpoczęcia świadczenia tej pracy lub usług do ich
zakończenia.
2.6.

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Jako że powstanie możliwość dysponowania akcjami prostych spółek akcyjnych przez
Skarb Państwa lub państwowe osoby prawne, PSA musiała zostać uwzględniona
w regulacjach ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
Zmiany w tej ustawie mają charakter dostosowawczy:
 akcje prostych spółek akcyjnych uwzględniono w pojęciu akcji, definiowanym na
potrzeby ww. ustawy w art. 2 pkt 2, zaś dyrektora – w pojęciu członka organu
zarządzającego definiowanym w art. 2 pkt 5;
 w art. 7 ust. 1 pkt 2 uwzględniono – obok uprawnień osobistych – uprawnienia
indywidualne, jakie mogą być przyznane akcjonariuszom PSA;
 w art. 11 ust. 3 doprecyzowano, że w przypadku PSA odpowiednikiem objęcia akcji
w podwyższonym kapitale zakładowym jest objęcie nowych akcji tej spółki;
 uzupełniono odesłania zawarte w art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 oraz w art. 32
o odpowiednie normy dotyczące PSA.
2.7.

Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi
spółkami

Zmiana w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób
kierujących niektórymi spółkami polega na uwzględnieniu dyrektora PSA (w przypadku
wyboru

modelu

monistycznego)

w

pojęciu

definiowanym na potrzeby tej ustawy.
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członka

organu

zarządzającego,

Należy wskazać, że w przypadku ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób
kierujących niektórymi spółkami, podobnie jak w przypadku ustawy o zasadach
zarządzania mieniem państwowym (zob. pkt 2.6), zasadne są zmiany, uwzględniające
wprost dyrektora prostej spółki akcyjnej w przepisach definicyjnych, niezależnie od
projektowanej zmiany w art. 4 § 21 KSH. Ustawy te posługują się bowiem pojęciem
„organu zarządzającego”. Są to autonomiczne definicje, skonstruowane na potrzeby
tychże ustaw, dlatego brak wyraźnego uwzględnienia w nich dyrektora PSA mogłoby
budzić istotne wątpliwości interpretacyjne.
3. Zmiany związane z dematerializacją akcji PSA i rejestrem akcjonariuszy
Zmiana w Kodeksie postępowania cywilnego jest związana bezpośrednio z treścią
projektowanego art. 30033 § 2 KSH.
3.1. Zmiana definicji spółki publicznej
W projekcie zaproponowano zmiany w ustawie o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych, które wynikają z wprowadzenia obowiązkowej dematerializacji
akcji prostych spółek akcyjnych, mimo że akcje te nie będą mogły być wprowadzane
ani dopuszczane do obrotu zorganizowanego.
Wprowadzenie obowiązku dematerializacji akcji PSA uzasadnia wprowadzenie
systemowej zmiany w zakresie definicji spółki publicznej (zmieniany art. 4 pkt 20
ustawy). W obecnym stanie prawnym definicja ta pozostaje w ścisłym związku
z faktem dematerializacji co najmniej jednej akcji spółki. Zgodnie z powołanym
przepisem, spółką publiczną jest bowiem spółka, której co najmniej jedna akcja została
zdematerializowana na zasadach określonych w ustawie o obrocie instrumentami
finansowymi.
Wprawdzie dematerializacja akcji PSA nie będzie następowała na zasadach określonych
w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (a na zasadach określonych w KSH).
Założeniem przepisów o PSA jest jednak wyraźne „oderwanie” faktu dematerializacji
akcji spółki od statusu spółki publicznej. Proponuje się zatem, aby o statusie spółki
publicznej decydował fakt dopuszczenia co najmniej jednej akcji takiej spółki do obrotu
na rynku regulowanym lub wprowadzenia jej do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu (ASO) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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3.2.

Zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi

Art. 150 ustawy o obrocie instrumentami przewiduje ograniczenia tajemnicy
zawodowej w zakresie podmiotowym i przedmiotowym. Dopuszczenie przez ustawę
szeroko

podmiotowo

skonstruowanej

„sieci

dystrybucyjnej”

informacji

konfidencjonalnych ma służyć uczciwemu funkcjonowaniu rynku kapitałowego. Sieć ta
rozrasta się stale w miarę pojawiania się nowych instytucji tego runku, ich zmian
kompetencyjnych i organizacyjnych7).
Charakter, zakres oraz cel art. 150 ww. ustawy uzasadnia uzupełnienie przepisu
o ograniczenia tajemnicy zawodowej w odniesieniu do firm inwestycyjnych lub banków
powierniczych przekazujących informacje spółce, której akcje są zarejestrowane
w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym

przez

tę firmę lub

bank, lub

jej

akcjonariuszowi – w zakresie żądania dokonywania wpisów w rejestrze akcjonariuszy
zapewniających jego zgodność z rzeczywistym stanem oraz wydania, w postaci
papierowej lub elektronicznej, informacji z rejestru akcjonariuszy.
3.3.

Zmiany w ustawie – Prawo o notariacie

W związku z umożliwieniem prowadzenia rejestru akcjonariuszy notariuszom
prowadzącym

kancelarie

notarialne

na

terytorium

Rzeczpospolitej

Polskiej

(projektowany art. 30030 § 1 pkt 4 KSH), konieczne są zmiany dostosowujące w ustawie
– Prawo o notariacie.
Prowadzenie rejestru akcjonariuszy będzie stanowiło w świetle Prawa o notariacie jedną
z czynności notarialnych, w związku z czym konieczne jest dodanie w art. 79 tej ustawy
pkt 6a. Dodawana kategoria czynności notarialnych będzie obejmowała wykonywanie
wszystkich obowiązków podmiotu uprawnionego, uregulowanych w art. 30030–30034
KSH.
Procedurę i zasady wykonywania tych obowiązków będą regulowały powołane przepisy
KSH, jednakowo dla wszystkich podmiotów uprawnionych do prowadzenia rejestru
akcjonariuszy. W związku z tym w projektowanym art. 79a Prawa o notariacie
wskazano wprost, że notariusz może zawrzeć z prostą spółką akcyjną umowę
o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Jednocześnie przewidziano, że notariusz może

7)

M Wierzbowski (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz. Warszawa 2018, komentarz do art.
150.
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odmówić zawarcia umowy bez podawania przyczyny, gdyż zawarcie umowy
o prowadzenie rejestru nie jest dla notariusza obligatoryjne. Notariusz będzie natomiast
obowiązany do pisemnego poinformowania spółki o odmowie zawarcia umowy.
Wyłączono przy tym w odniesieniu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy niektóre
zasady dokonywania czynności notarialnych (art. 81–83 i art. 85), które stałyby
w pewnej kolizji z regulacją zawartą w art. 30033. Chodzi w szczególności o obowiązek
badania tożsamości stron czynności notarialnych zgodnie z art. 85 Prawa o notariacie.
Ponadto w art. 18 § 4 wyłączono obowiązek zachowania tajemnicy przez notariusza
w zakresie przekazania akcjonariuszom i spółce informacji z rejestru akcjonariuszy
(art. 30034 KSH).
W zmienianych art. 21 i 22 uregulowano zasady zastępstwa notariusza przy
prowadzeniu rejestru akcjonariuszy w przypadku niemożności pełnienia przez
notariusza obowiązków albo zaprzestania prowadzenia kancelarii notarialnej. Z kolei
w art.

90a

uregulowano

procedurę

postępowania

z

rejestrem

akcjonariuszy

i związanymi z nim dokumentami na wypadek zaprzestania prowadzenia działalności
kancelarii notarialnej. W takim przypadku dokumenty obejmujące dokonanie czynności
notarialnych wraz z rejestrem akcjonariuszy spółki przekazuje się radzie izby właściwej
dla notariusza, o czym prezes tej rady niezwłocznie zawiadamia spółkę. Spółka ma
obowiązek zapewnienia prowadzenia rejestru akcjonariuszy (art. 30031), w związku
z czym powinna niezwłocznie po otrzymaniu tego zawiadomienia zawrzeć nową
umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z wybranym podmiotem. Po
zawiadomieniu przez spółkę o zawarciu umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy
prezes rady niezwłocznie przekazuje podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy
dokumenty spółki, przekazane radzie w wyniku zaprzestania prowadzenia kancelarii
notarialnej.
Wprowadzenie nowej czynności notarialnej będzie wymagało zmiany rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (art. 5
§ 3 Prawa o notariacie).
3.4. Zmiana w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu
Zmiana w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
polega w pierwszej kolejności na uwzględnieniu prostych spółek akcyjnych w katalogu
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podmiotów obowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych
i ich aktualizacji (dodawany art. 58 pkt 4a).
Ponadto projekt przewiduje zmianę w art. 2 ust. 2 w pkt 10 ww. ustawy. Zmiana polega
na dodaniu w definicji klienta doprecyzowania wskazującego, że w odniesieniu do
umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy przez klienta instytucji obowiązanej
rozumie się wyłącznie akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika akcji wpisanego do
tego rejestru. Usuwa wątpliwości co tego, kogo instytucje obowiązane prowadzące takie
rejestry powinny traktować jako klientów w związku z prowadzeniem rejestru
akcjonariuszy. Wątpliwości mogą wynikać z tego, że umowa o prowadzenie rejestru
akcjonariuszy ma być zawierana przez instytucję obowiązaną ze spółką, podczas gdy
rejestr umożliwia osobom uprawnionym z akcji wykonywanie wynikających z nich
praw oraz rozporządzania nimi. Przypisanie statusu klienta emitentowi akcji (spółce)
nie pozwalałoby w sposób prawidłowy zrealizować celów ustawy o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ponieważ w odniesieniu do akcji
rejestrowanych w takim rejestrze to nie emitenci będą dokonywać transakcji
w rozumieniu tej ustawy, lecz osoby wpisane do tego rejestru, jako osoby uprawnione
z akcji. Emitenci akcji powinni zostać w związku z tym uznani za klientów jedynie
w przypadku, w którym nabyliby akcje własne lub ustanowione na nich ograniczone
prawo rzeczowe. Traktowanie emitenta jako klienta skutkowałoby też brakiem kontroli
nad transakcjami realizowanymi przez akcjonariuszy niebędących beneficjentami
rzeczywistymi emitenta.
Traktowanie emitenta akcji jako klienta instytucji obowiązanej byłoby niewłaściwe
również dlatego, że w razie niemożności zastosowania wobec spółki jednego ze
środków bezpieczeństwa finansowego instytucja obowiązana, zgodnie z art. 41 ust. 1
ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, byłaby
zobowiązana do niezawierania z nim umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy albo
do rozwiązania takiej umowy. Prowadziłoby to do uniemożliwienia wykonywania praw
z akcji wszystkim akcjonariuszom, w tym także takim, którzy nie spełniają warunków
do uznania ich za beneficjentów rzeczywistych emitenta i którzy nie wzbudzają
wątpliwości w zakresie celów realizowanych przez ww. ustawę, co w dalszej
perspektywie mogłoby prowadzić do pozbawienia emitenta możliwości dalszego
funkcjonowania. Akcjonariusze pozbawieni takiego rejestru nie byliby bowiem w stanie
wykazać swoich uprawnień do wykonywania praw z akcji.
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W dodawanym pkt 13a w ust. 1 art. 2 w katalogu instytucji obowiązanych
uwzględniono notariuszy w zakresie nowych czynności związanych z prowadzeniem
rejestru akcjonariuszy. Obecnie, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 13, notariusze są bowiem
instytucją obowiązaną jedynie w zakresie czynności dokonywanych w formie aktu
notarialnego. Dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego w związku
z obrotem akcjami jest bardzo ważnym aspektem dematerializacji akcji. Obie kategorie
podmiotów uprawnionych do prowadzenia rejestru akcjonariuszy PSA, tj. notariusze
i podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, powinny
być w zakresie tych czynności traktowane symetrycznie. By osiągnąć ten cel, ponieważ
prowadzenie rejestru notariuszy jest szczególnym rodzajem czynności notarialnej,
niedokonywanej w formie aktu notarialnego, konieczne jest dodanie w art. 2 ust. 1
projektowanego pkt 13a. W ramach prowadzenia rejestru akcjonariuszy notariusz nie
dokonuje transakcji. Nowe czynności notarialne, polegające przede wszystkim na
dokonywaniu wpisów w rejestrze akcjonariuszy, są jednak ściśle związane
z transakcjami mającymi za przedmiot akcje. Wpis do rejestru stanowi bowiem
warunek (przesłankę) nabycia praw z akcji (zob. projektowane art. 30036 i art. 30037
KSH).
4.

Zmiany dostosowujące odrębne ustawy do regulacji PSA

Zgodnie z projektowanym art. 4 § 22 KSH, ilekroć w Kodeksie jest mowa o:
1) udziale akcjonariusza w kapitale zakładowym spółki – w przypadku prostej spółki
akcyjnej należy przez to rozumieć stosunek liczby akcji przysługujących temu
akcjonariuszowi do liczby wszystkich akcji wyemitowanych w prostej spółce
akcyjnej;
2) wpisie zmiany wysokości kapitału zakładowego do rejestru – w przypadku prostej
spółki akcyjnej należy przez to rozumieć wpis zmiany liczby akcji do rejestru.
Do pojęcia kapitału zakładowego odnoszą się, poza Kodeksem, również ustawy
odrębne. Projekt zawiera propozycje zmian w szeregu ustaw odrębnych, by uniknąć
wątpliwości co do możliwości i sposobu stosowania przepisów tych ustaw
w odniesieniu do prostej spółki akcyjnej.
Odmiennie niż w przypadku rady dyrektorów i dyrektorów, do których przepisy
o zarządzie i członkach zarządu mogą być w sposób niebudzący wątpliwości
interpretacyjnych stosowane na podstawie generalnej reguły interpretacyjnej zawartej
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w samym Kodeksie (zob. art. 4 § 21 KSH), kwestia odniesień do kapitału zakładowego
w ustawach odrębnych wymagała indywidualnego podejścia w przypadku każdej z tych
ustaw. Zakres i sposób formułowania odniesień do kapitału zakładowego oraz ich cel
w ustawach odrębnych są bowiem różnorodne.
Analiza ustaw odnoszących się do kapitału zakładowego spółki doprowadziła do
wniosku, że uzasadnione są zmiany w przepisach:


ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,



ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji,



ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców
o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy,



ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,



ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,



ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,



ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,



ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych
pomiędzy

organami

publicznymi

a

przedsiębiorcami

publicznymi

oraz

o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców,


ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,



ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,



ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach,



ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,



ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub
usługi,



ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń,



ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk,



ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.



ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji.

Treść wprowadzanych w ww. ustawach zmian odpowiada normom interpretacyjnym
wyrażonym w projektowanym art. 4 § 22 KSH. Określonemu udziałowi w kapitale
zakładowym

spółki

odpowiada

stosunek
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liczby

posiadanych

przez

danego

akcjonariusza

akcji

do

liczby

wszystkich

akcji

prostej

spółki

akcyjnej.

„Odpowiednikiem” podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki z o.o. lub
spółki akcyjnej jest natomiast w PSA zmiana liczby akcji tej spółki.
Należy podkreślić, że wskazane wyżej ustawy nie są wszystkimi aktami, które
w obecnym stanie prawnym odnoszą się do kapitału zakładowego spółki. Znaczna część
tych aktów nie wymaga jednak zmian legislacyjnych.
Brak potrzeby zmian legislacyjnych w powyższych aktach wynika z dwóch przyczyn.
Część z tych ustaw odrębnych znajduje zastosowanie wyłącznie do określonych typów
spółek, tj. do spółki z o.o. lub do spółki akcyjnej (najczęściej wyraża się to w tym, że
ustawa zastrzega określoną formę prawną dla prowadzenia danego rodzaju
działalności). Przykładowo, bank może być zgodnie z przepisami ustawy – Prawo
bankowe prowadzony wyłącznie w formie spółki akcyjnej o określonym kapitale
zakładowym. Podobne regulacje dotyczą m.in. ośrodków gier, o których mowa
w ustawie o grach hazardowych, instytucji pożyczkowych, o których mowa w ustawie
o kredycie konsumenckim, zarządzających strefą, o których mowa w ustawie
o specjalnych strefach ekonomicznych, domów maklerskich, o których mowa w ustawie
o obrocie instrumentami finansowymi oraz zakładów ubezpieczeń i zakładów
reasekuracji,

o

których

mowa

w

ustawie

o

działalności

ubezpieczeniowej

i reasekuracyjnej. Projekt nie zmienia katalogu podmiotów uprawnionych do
prowadzenia

działalności

gospodarczej

w

szczególnych,

regulowanych

lub

nadzorowanych obszarach działalności gospodarczej, w związku z czym nie są
potrzebne zmiany ustaw dotyczących tych obszarów. Do takich ustaw należą:


ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,



ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,



ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych,



ustawa

z

dnia

11 września

2015

r.

o

działalności

ubezpieczeniowej

i reasekuracyjnej,


ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach
pracowników,



ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,



ustawa

z

dnia

5

listopada

2009

oszczędnościowo-kredytowych,
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r.

o

spółdzielczych

kasach



ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych,



ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach
płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru
nad tymi systemami,



ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,



ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi,



ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym,



ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,



ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym,



ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego
przeznaczenia,

W innych przypadkach przepisy ustawy odrębnej odnoszą się już w obecnym stanie
prawnym do udziału w liczbie akcji spółki (często obok udziału w kapitale zakładowym
spółki). Szereg ustaw formułujących wymogi dotyczące sprawowania danej funkcji czy
wykonywania określonego zawodu, reguluje analogiczny zakaz posiadania w spółce
prawa handlowego więcej niż 10% akcji (lub udziałów przedstawiających więcej niż
10% kapitału zakładowego). Są to w szczególności:


ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,



ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów,



ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz
Służbie Wywiadu Wojskowego,



ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu,



ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym,



ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego,



ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
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ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze,



ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych,



ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,



ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,



ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,



ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej,



ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,



ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,



Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

Wszystkie zakazy posiadania określonego pakietu „właścicielskiego” w spółkach,
przewidziane w powyższych ustawach, będą miały zastosowanie do PSA bez potrzeby
dokonywania zmian legislacyjnych. Na podstawie właściwych przepisów tych ustaw
zakazane jest posiadanie określonego procentowego udziału w ogólnej liczbie akcji
(np. 10% akcji spółki), co – po wprowadzeniu PSA – będzie dotyczyło zarówno spółek
akcyjnych jak i prostych spółek akcyjnych
Nieznaczna część analizowanych ustaw odnosi się do udziału w kapitale zakładowym
spółki obok udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub
zgromadzeniu wspólników spółki. Przepisy te będą się odnosiły do PSA przez
odniesienie do ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (zob. np. art. 72a ust. 1
i 5 oraz art. 132c ust. 1 i 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych).
Ponadto zasadne jest dopuszczenie prowadzenia działalności w formie PSA na gruncie
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych
i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Osoby fizyczne, które jako bezpaństwowcy nie legitymują się szczególnych statusem
prawnym, dysponują wyłącznie prawem podjęcia i wykonywania działalności
gospodarczej na terytorium RP w formach organizacyjno-prawnych określonych
w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców
zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej co sprowadza się do ściśle określonych form prawa
handlowego (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej oraz spółki
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komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej)8). Przedmiotowy katalog powinien
zostać poszerzony o PSA ze względu na zasadność umożliwienia ww. podmiotom
prowadzenia

działalności

gospodarczej

w

formie

nowoprojektowanej

spółki,

analogicznie jak ma to miejsce w przypadku S.A. i sp. z o.o.
Wobec dodania nowego typu spółki kapitałowej zasadne są również zmiany w ustawie
z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie
gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Ponieważ żaden
z podmiotów podlegających przymusowej restrukturyzacji nie może działać w formie
prostej spółki akcyjnej, zasadne jest wyłączenie możliwości utworzenia w takiej formie
instytucji pomostowej, o której mowa w art. 181 wskazanej ustawy.
V. WPŁYW NA SEKTOR MŚP
Rozwiązania

przyjęte

w

projekcie

pozytywnie

wpłyną

na

działalność

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Startupy, które dopiero
rozwijają i testują swój pomysł lub poszukują inwestora będą najczęściej należały
właśnie do sektora MŚP.
Projekt ułatwi oraz zmniejszy koszty zakładania i funkcjonowania spółek, w tym
zwłaszcza w celu prowadzenia działalności opartej na innowacjach i nowych
technologiach. Zmniejszą się również koszty i skróci się czas likwidacji spółki, jeżeli
przedsięwzięcie się nie powiodło. Projekt ułatwi ponadto różnorodne formy inwestycji
w innowacyjne przedsięwzięcia, co powinno pomóc młodym firmom w poszukiwaniu
inwestorów kapitałowych. Wprowadzenie rozwiązań, które oferują inwentorom i
inwestorom większą swobodę i elastyczność w zakresie układania wzajemnych relacji
powinno przełożyć się na ułatwienie współpracy startupów z funduszami venture
capital oraz wzrost aktywności tzw. aniołów biznesu oraz na większy poziom ochrony
praw inwentorów – założycieli spółek, np. dzięki emisji akcji założycielskich.
VI.

ANALIZA

ZGODNOŚCI

PROJEKTOWANYCH

REGULACJI

Z PRZEPISAMI USTAWY – PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW
Projektowane

rozwiązania

są

zgodne

z

zasadami

prowadzenia

działalności

gospodarczej, określonymi w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

8)

D. Szafrański, Przedsiębiorca zagraniczny. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2018,
rozdział IV, § 2.
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W szczególności projekt realizuje zasady proporcjonalności i adekwatności przy
opracowywaniu aktu normatywnego.
Projekt nie wprowadza nadmiernych obciążeń ani formalności. W przepisach projektu
przewidziano szereg uproszczeń w zakładaniu, prowadzeniu i likwidacji spółki
w stosunku do innych, dostępnych obecnie spółek handlowych (m.in. rejestracja
elektroniczna spółki w 24h za pomocą formularza, szerokie wykorzystanie środków
komunikacji

elektronicznej

w

procesach

decyzyjnych,

brak

konieczności

przeprowadzania skomplikowanych procedur podwyższania lub obniżania kapitału
zakładowego oraz łatwiejsze dysponowanie środkami zainwestowanymi w spółkę,
krótszy niż w przypadku innych spółek proces likwidacji).
Ponadto, projekt reguluje PSA jako spółkę niepubliczną, a tym samym – nie nakłada na
te spółki skomplikowanych wymogów i obciążeń przewidzianych dla spółek
publicznych.
VII.

TERMIN WEJŚCIA W ŻYCIE

Proponuje się, by regulacja weszła w życie z dniem 1 marca 2020 r.
VIII. INFORMACJE DODATKOWE
Projekt został przyjęty przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.
IX.

ZGŁOSZENIE LOBBINGOWE

Stosownie do art. 5 ustawy z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa oraz art. 52 § 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z 29 października
2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów9) projekt ustawy został udostępniony w BIP
Rządowego Centrum Legislacji.
Żaden podmiot nie dokonał zgłoszenia udziału w pracach legislacyjnych na podstawie
ustawy z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
X.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTOWANYCH REGULACJI
Z PRAWEM UNII EUROPEJSKIEJ

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

9)

M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.
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XI.

OCENA,

CZY

NOTYFIKACJI

PROJEKT

USTAWY
Z

ZGODNIE

FUNKCJONOWANIA

BĘDZIE

PRZEPISAMI

KRAJOWEGO

SYSTEMU

PODLEGAŁ

DOTYCZĄCYMI
NOTYFIKACJI

NORM I AKTÓW PRAWNYCH
Zawarte w projekcie ustawy regulacje nie stanowią przepisów technicznych
w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 23 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm aktów
prawnych10), w związku z tym projekt ustawy nie będzie podlegał notyfikacji.
XII.

INFORMACJA

O

PRZEDSTAWIENIU

PROJEKTU

ORGANOM

I INSTYTUCJOM UNII EUROPEJSKIEJ
Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii,
dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
XIII. WPIS DO WYKAZU PRAC LEGISLACYJNYCH I PROGRAMOWYCH
RADY MINISTRÓW
Projekt ustawy został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady
Ministrów pod pozycją UD154.

10)

Dz. U. z 2002 r. poz. 2039, z późn. zm.
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Nazwa projektu
Data sporządzenia
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz 1 lutego 2019 r.
niektórych innych ustaw
Źródło:
Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
(100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla
przedsiębiorców)
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Nr w Wykazie prac:
Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu
UD154
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Luiza
Modzelewska,
Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, tel. 22 693 58 14,
e-mail: luiza.modzelewska@mpit.gov.pl
Jan Drożdż, Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych,
tel. 22 262 97 53, e-mail: jan.drozdz@mpit.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Impulsem do rozważania potrzeby wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowego typu spółki kapitałowej
była analiza otoczenia prawnego funkcjonowania w Polsce tzw. startupów, czyli przedsięwzięć realizowanych
najczęściej w obszarze nowych technologii, w warunkach dużej niepewności rynkowej, będących na etapie
poszukiwania powtarzalnego i skalowalnego modelu biznesowego. Startupy to takie przedsięwzięcia, które mają
potencjał bardzo szybkiego wzrostu: dzięki przewadze technologicznej lub niszy rynkowej, która nie została jeszcze
odkryta i zagospodarowana1).
W 2016 r. szacowano, że w Polsce funkcjonuje ok. 2,7 tysiąca podmiotów, w przypadku których przetwarzanie
informacji i pochodne technologie stanowią kluczowy element działalności (wyniki badań Fundacji Startup Poland
z 2016 r.). Wychodząc jednak z założenia, że nie należy ograniczać działalności startupów do branży IT, trzeba
przyjąć, że rzeczywista liczba przedsięwzięć typu startup jest jednak znacznie wyższa. Szacuje się, że o ile zostaną
stworzone korzystne warunki dla rozwoju przedsięwzięć typu startup, sektor ten może wygenerować w 2023 r. ponad
2,2 mld zł wartości dodanej. Równocześnie założono, że w tej perspektywie czasowej startupy mogłyby stworzyć
ok. 50 tys. miejsc pracy, co przełoży się na przychody gospodarstw domowych na poziomie szacowanym na 757 mln zł
(źródło danych: Deloitte, Diagnoza ekosystemów startupów w Polsce, czerwiec 2016 r.).
Środowiska związane z działalnością typu startup wskazują na szereg problemów, które ograniczają rozwój tego typu
przedsięwzięć. Dotyczą one także otoczenia instytucjonalno-prawnego działalności. Chodzi m.in. o trudności
w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, w pozyskiwaniu kapitału czy w likwidacji spółek w razie niepowodzenia
przedsięwzięcia. Obecnie osoby, które zamierzają rozpocząć działalność w formie spółki kapitałowej i korzystać
z ograniczonej odpowiedzialności, stają przed wyborem między spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a spółką
akcyjną. Regulacje dotyczące zakładania i funkcjonowania poszczególnych rodzajów spółek, mimo zmian
zmierzających w dobrym kierunku, nadal utrudniają działanie startupów (źródło: Deloitte, Diagnoza ekosystemów
startupów w Polsce, czerwiec 2016 r.).
Zgodnie z raportem „Polskie startupy 2018”, 72% startupów wybiera spółkę z o.o. Wynika to głównie z faktu, że
wymogi formalne i finansowe związane z założeniem spółki są po prostu w przypadku spółki z o.o. znacznie niższe niż
w przypadku spółki akcyjnej. Nie oznacza to jednak, że spółka z o.o. jest dobrze dostosowana do potrzeb tego rodzaju
przedsięwzięć. Jak wynika z przeprowadzonego wśród przedsiębiorców przez PARP badania, zdecydowana większość
badanych (73%) widzi potrzebę wprowadzenia nowego typu spółki, która mogłaby być wykorzystywana w działalności
innowacyjnej. Aż 78,6% respondentów wskazało na potrzebę obniżenia wymogów kapitałowych dla projektowanej
uproszczonej spółki.
Do elementów konstrukcyjnych spółki z o.o. należy kapitał zakładowy, czyli stały kapitał założycielski. Wyjściowy
zakres praw każdego wspólnika w spółce (oraz wobec spółki) jest określony stosunkiem liczby przysługujących
danemu wspólnikowi udziałów do ogółu udziałów istniejących w tej spółce, przy czym prawa udziałowe są powiązane
z kapitałem zakładowym. Poważnie utrudnia to takie ukształtowanie relacji w spółce, by silna pozycja wspólnika była
powiązana nie tyle z wkładem majątkowym, co z jego osobistymi zdolnościami i pracą, czyli z kapitałem ludzkim
wykorzystywanym przez spółkę. Ponadto inwestycja w spółkę z o.o. cechuje się skomplikowaniem. Nabycie udziałów
wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, zaś same udziały – nie mogą
być inkorporowane w dokumencie ani zapisie elektronicznym (papierze wartościowym). Istotnie ograniczone są też
instrumenty uprzywilejowania udziałów. Brakuje też możliwości utworzenia udziałów niemych. Minimalna wartość
nominalna udziału wynosi 50 zł, co z kolei ogranicza m.in. możliwość korzystania z rosnącego na znaczeniu
1)

Raport Polskie Startupy 2018, Startup Poland.

crowdfundingu. Wkładu do spółki z o.o. nie może stanowić świadczenie pracy ani usług.
Wskazane cechy, wyznaczające naturę spółki z o.o., utrudniają realizację nowych celów i wyzwań, przed jakimi stają
młode, innowacyjne firmy w dobie wzrostu znaczenia kapitału ludzkiego. Z drugiej strony trzeba mieć na uwadze, że
spółka z o.o. w swej obecnej formie ma ugruntowane miejsce w systemie prawa spółek i w praktyce obrotu.
Odpowiada wielu rodzajom, zwłaszcza „klasycznych” przedsięwzięć biznesowych, o czym świadczy fakt, że w Polsce
na koniec 2017 r. funkcjonowało 451,9 tys. spółek z o.o. (z 537,3 tys. wszystkich spółek handlowych)2). Spółka ta
jest zatem zdecydowanie najczęściej wybieraną spółką handlową.
Zawiązanie i prowadzenie spółki akcyjnej jest stosunkowo drogie i skomplikowane. Wszelkie uchwały walnego
zgromadzenia wymagają ujęcia w protokole sporządzonym przez notariusza, zaś roczne sprawozdania finansowe
spółek akcyjnych, bez względu na ich wielkość, są obligatoryjnie przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.
Akcja stanowi wprawdzie papier wartościowy, zaś jej minimalna wartość nominalna to 1 grosz, jednak minimalny
kapitał zakładowy spółki akcyjnej wynosi 100 tys. zł (z czego minimum 1/4 musi zostać wniesiona przed rejestracją
spółki). Wszystkie te wymogi są postrzegane jako zbyt wygórowane dla niewielkich, młodych firm sektora innowacji,
zwłaszcza dlatego, że w przypadku takich przedsięwzięć istnieje poważne ryzyko nierozwinięcia działalności na tak
dużą skalę, jak początkowo zakładano. W spółce akcyjnej niedopuszczalne jest obejmowanie akcji za wkład w postaci
świadczenia pracy albo usług. Ponadto spółka akcyjna podlega ograniczeniom wynikającym z prawa unijnego. Co
więcej, kształtowanie jej struktury wewnętrznej, w tym uprzywilejowania akcji, jest istotnie ograniczone przez istnienie
górnych granic dla konstruowania przywilejów oraz zasadę surowości statutu. Z tych przyczyn spółkę akcyjną wybiera
zaledwie 4% startupów (raport „Polskie Startupy 2018”).
Żaden z obecnie dostępnych typów spółki kapitałowej nie jest więc w pełni adekwatny do potrzeb przynajmniej części
nowoczesnych, innowacyjnych przedsięwzięć. Biorąc pod uwagę fakt, że wiele firm działa w warunkach wysokiej
niepewności, wymagającej szybkiego reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu biznesowym, istnieje potrzeba
wprowadzenia regulacji zapewniających odpowiednią elastyczność i swobodę działania, np. pozwalających na
łatwiejsze „uwolnienie” środków, które w danych okolicznościach nie są potrzebne spółce do realizacji jej celów
i regulowania zobowiązań, emisję akcji w zamian za pracę bądź usługi czy uelastycznienie struktury organizacyjnej.
Z drugiej strony trzeba mieć na uwadze, że spółka z o.o. w swej obecnej formie ma ugruntowane miejsce w systemie
prawa spółek i w praktyce obrotu. Odpowiada wielu rodzajom, zwłaszcza „klasycznych” przedsięwzięć biznesowych,
o czym świadczy fakt, że w Polsce na koniec 2017 r. funkcjonowało ok. 452 tys. spółek z o.o.
(z ok. 540 tys. wszystkich spółek handlowych)3). Spółka z o.o. jest zatem zdecydowanie najczęściej wybieraną spółką
handlową.
Załącznik do OSR stanowi Zestawienie podstawowych cech spółek kapitałowych (sp. z o.o., spółki akcyjnej oraz
projektowanej prostej spółki akcyjnej), obrazujący podstawowe różnice, a zarazem uproszczenia lub nowe rozwiązania,
z których będzie można skorzystać, wybierając prostą spółkę akcyjną.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projekt stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu: „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla
przedsiębiorców”. W ramach projektu proponuje się uregulowanie nowego typu spółki kapitałowej: prostej spółki
akcyjnej (PSA).
Prosta spółka akcyjna ma być nowoczesną spółką niepubliczną dostosowaną do współczesnej gospodarki. Ma ona
łączyć ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki z dużą dozą elastyczności, zarówno jeżeli
chodzi o kształtowanie wzajemnych relacji między wspólnikami, jak i o system zarządzania taką spółką. Tę nową
konstrukcję spółki cechować ma, z jednej strony, brak nadmiernych formalności związanych z jej zakładaniem,
a z drugiej strony, nowoczesny mechanizm ochrony wierzycieli spółki.
Projekt zakłada stworzenie kompleksowych regulacji dotyczących prostej spółki akcyjnej, opierających się na
następujących podstawowych założeniach:
1)
odejście od instytucji kapitału zakładowego na rzecz kapitału akcyjnego o minimalnej wartości 1 zł, a także
rezygnacja z nominałowego charakteru akcji (oderwanie praw korporacyjnych od kapitału);
2)
możliwość elastycznego kształtowania struktury majątkowej spółki w oparciu o akcje bez wartości nominalnej,
i znaczna swoboda wypłat z kapitału akcyjnego – brak związania środków odpowiadających kapitałowi
akcyjnemu na wzór podobny do kapitału zakładowego;
3)
efektywny mechanizm ochrony wierzycieli w oparciu o zakaz dokonywania świadczeń na rzecz wspólników,
które zagrażałyby wypłacalności spółki oraz obowiązek oszczędzania (odpis 8% z zysku za dany rok na kapitał
akcyjny);
2)

3)

Dane GUS z 2018 r., Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2017 rok, opracowanie
dostępne na stronie: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalnegrup-podmiotow/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-2017-rok,1,21.html.
Dane GUS z 2018 r., Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2017 rok, opracowanie
dostępne na stronie:https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalnegrup-podmiotow/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-2017-rok,1,21.html.

2

wprowadzenie rozwiązań umożliwiających wniesienie do spółki pracy i usług bez skomplikowanych
i kosztownych wycen na etapie rozpoczynania działalności;
5)
uproszczenie funkcjonowania spółki, m.in. przez wprowadzenie uproszczonej dematerializacji akcji w rejestrze
i szerokie wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w procesach decyzyjnych;
6)
pozostawienie założycielom znacznej swobody w odniesieniu do organów spółki – wprowadzenie
alternatywnego modelu zarządzania i nadzoru, skupionego w jednym organie (rada dyrektorów), czyli
możliwość wyboru systemu monistycznego, usprawniającego procesy decyzyjne w spółce;
7)
prosta rejestracja elektroniczna w 24 h za pomocą formularza oraz wykorzystywanie środków elektronicznych
w funkcjonowaniu spółki;
8)
możliwie szybka i nieskomplikowana likwidacja spółki w razie niepowodzenia przedsięwzięcia lub
przekształcenie w inną spółkę kapitałową.
Mechanizm ochrony wierzycieli w PSA opiera się na następujących mechanizmach:
 ograniczenie wypłat na rzecz akcjonariuszy, uwzględniające zarówno wielkość zagregowanego zadłużenia spółki
(test bilansowy), jak i stopień jej wypłacalności: swoboda wypłat kosztem kapitału akcyjnego nie może
doprowadzić do wyprowadzenia ze spółki wszelkich funduszy własnych z pokrzywdzeniem wierzycieli. Pułap 5%
sumy zobowiązań pozostaje w relacji do skali działalności prowadzonej przez spółkę, determinowanej wysokością
jej zobowiązań, i nie jest kwotą arbitralną, inaczej niż kapitał zakładowy. Wspomniane ograniczenie pozwala
związać w spółce nieporównanie wyższe środki niż związanie będące konsekwencją obecnego minimum kwoty
kapitału zakładowego w spółce z o.o. Wypłaty zagrażające wypłacalności PSA są wprost zakazane przez ustawę,
podczas gdy w sp. z o.o. i S.A. takie wypłaty są dopuszczalne z zastrzeżeniem obowiązku złożenia w odpowiednim
czasie wniosku o ogłoszenie upadłości,
 rezerwa na pokrycie strat: w regulacji PSA przewidziano „obowiązek oszczędzania” w wysokości odpisu 8%
z zysku, do wysokości 5% zobowiązań z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, czyli
do wartości skorelowanej ze skalą działalności i sytuacją spółki; w spółce z o.o. nie istnieje przedmiotowy
mechanizm,
 wyraźny ustawowy zakaz świadczeń na rzecz akcjonariuszy, które nie odpowiadają wartości godziwej świadczenia
wzajemnego,
 surowa odpowiedzialność za dokonanie wypłat z kapitału akcyjnego z naruszeniem prawa lub umowy spółki:
solidarny za zwrot kwoty odpowiada solidarnie akcjonariusz, który otrzymał wypłatę i członkowie organów spółki,
chyba że nie ponoszą winy (domniemanie winy),
 uzależnienie wypłat z kapitału akcyjnego od wpisu zmiany jego wysokości do rejestru sądowego: tworzy to
dodatkowy mechanizm ochrony wierzycieli spółki, gdyż zgodność z prawem uchwały akcjonariuszy
rozporządzającej środkami zgromadzonymi w kapitale akcyjnym jest przedmiotem kontroli przez sąd rejestrowy na
zasadach ogólnych w związku z wpisem zmiany wysokości tego kapitału.
Z kolei gwarancją zabezpieczenia praw wierzycieli i akcjonariuszy na etapie postępowania likwidacyjnego jest
kategoryczna norma uzależniająca podział majątku od zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli (wszystkich
wierzycieli znanych spółce, a nie tylko tych, którzy zgłosili swoje wierzytelności w ramach postępowania
likwidacyjnego) oraz przepis ograniczający możliwość zbywania składników majątku spółki na rzecz jej
funkcjonariuszy korporacyjnych oraz osób z nimi powiązanych. Także w przypadku wykreślenia prostej spółki
akcyjnej z rejestru przedsiębiorców bez prowadzenia likwidacji przez przejęcie całego majątku spółki przez
oznaczonego akcjonariusza (akcjonariusza przejmującego) – z obowiązkiem zaspokojenia wierzycieli i pozostałych
akcjonariuszy – przewidziano regulacje zabezpieczające akcjonariuszy mniejszościowych i wierzycieli spółki.
O dopuszczalności przejęcia majątku spółki przez akcjonariusza przejmującego rozstrzygnie sąd rejestrowy. Sąd
zezwala na przejęcie majątku spółki przez akcjonariusza przejmującego na wniosek spółki, jeżeli uprawdopodobni ona,
że nie doprowadzi to do pokrzywdzenia wierzycieli ani akcjonariuszy spółki.
Szczegółowy opis poszczególnych rozwiązań zapewniających ochronę wierzycieli PSA został przedstawiony
w uzasadnieniu projektu.
Koncepcja nowego typu spółki kapitałowej wpisuje się w „krajobraz” prawa spółek, dopełniając katalog form
prawnych, w jakich możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.
Dzięki nieskomplikowanej rejestracji, elastycznej strukturze kapitałowej oraz możliwości wyboru optymalnego
systemu organów proponowane rozwiązania powinny ułatwić podejmowanie działalności gospodarczej wszystkim
tym, którzy opierają swój pomysł na wiedzy, a także posiadają umiejętności do jego doskonalenia.
We współczesnym obrocie gospodarczym coraz większe znaczenie ma kapitał ludzki – nowatorskie rozwiązania
technologiczne na wczesnych etapach rozwoju, innowacyjność i przedsiębiorczość. Są to cechy, które są
najważniejszym motorem wzrostu gospodarczego. Jednocześnie, te właściwości przedsiębiorców niezwykle trudno
precyzyjnie wycenić – zwłaszcza na wczesnych etapach rozwoju działalności. Dlatego też w PSA należało dopuścić
wnoszenie wkładów w postaci pracy lub usług. Jest to podyktowane także niskim poziomem oszczędności oraz
akumulacji kapitału inwestycyjnego w polskim społeczeństwie, przy wysokim poziomie wiedzy i doświadczenia
polskich specjalistów – np. z zakresu informatyki.
4)
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Powyższe względy dyktują także konieczność zapewnienia dużej swobody, jeżeli chodzi o kształtowanie wzajemnych
relacji między wspólnikami PSA. Tym bardziej, że część z nich wnosić będzie do spółki swoją pracę lub usługi,
a pozostała część kapitał finansowy. W tym zakresie należy brać pod uwagę, po pierwsze, fakt, że spółki prowadzące
działalność w obszarze nowych technologii (w szczególności tzw. startupy) dla rozwoju potrzebują ogromnych
zasobów kapitału finansowego pozwalającego na osiągnięcie odpowiedniej skali działalności w stosunkowo krótkim
okresie. Po drugie, dostarczyciele kapitału finansowego charakteryzują się często niewystarczająco długoterminowym
horyzontem inwestycyjnym, co z reguły prowadzi do niedoszacowania wartości pomysłodawców i założycieli spółek.
Należy więc pozostawić stronom szeroki zakres swobody umów w zakresie kształtowania mechanizmów kontroli nad
spółką przez akcjonariuszy. W szczególności chodzi tutaj o swobodę kształtowania akcji uprzywilejowanych, które
pozwalałyby założycielom PSA pozyskiwać kapitał w drodze kolejnych emisji akcji bez ryzyka utraty kontroli nad
spółką. Jednocześnie PSA powinna dysponować możliwością korzystania z szerokiego kręgu różnorodnych
instrumentów finansowych celem pozyskiwania kapitału, a w szczególności akcji uprzywilejowanych i obligacji
występujących w formie zdematerializowanych papierów wartościowych. Pociąga to za sobą konieczność zachowania
niepublicznego charakteru PSA – akcje tej spółki nie mogą być przedmiotem zorganizowanego obrotu,
w szczególności na rynku regulowanym. Dopuszczenie akcji PSA do obrotu publicznego wymagałoby znacznie
większej standaryzacji konstrukcji praw udziałowych takiej spółki celem ochrony akcjonariuszy mniejszościowych
i uwzględnienia obowiązujących w tym zakresie regulacji prawa Unii Europejskiej.
Jednocześnie projekt określa prostą spółkę akcyjną jako wehikuł inwestycyjny o charakterze uniwersalnym, a nie
sektorowym (dostępny dla inwestorów planujących podjęcie działalności w jakiejkolwiek branży poza wyjątkami
wynikającymi z przepisów ustaw szczególnych), oraz trwałym, a nie przejściowym (byt prawny spółki nie jest
ograniczony czasem trwania, przedmiotem działalności, składem osobowym uczestników itp.).
Rozwiązania projektu mają przyczynić się do generalnego ułatwienia podejmowania i prowadzenia działalności
gospodarczej w formie spółki kapitałowej dla wszystkich rodzajów inwestorów, a tym samym zwiększyć atrakcyjność
polskiego prawa spółek w dobie rosnącej konkurencji między unormowaniami państw UE.
Analiza możliwości osiągnięcia celu aktu normatywnego za pomocą innych środków
Wnioski z prekonsultacji, o których mowa w pkt 5, posłużyły do analizy, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Analiza wykazała, że celu projektowanego aktu normatywnego nie
można osiągnąć za pomocą innych środków niż interwencja ustawodawcza. W obecnym stanie prawnym żadna
z dostępnych form spółki kapitałowej nie jest w pełni adekwatna do potrzeb nowoczesnych innowacyjnych
przedsięwzięć.
Najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest zaproponowanie nowej formy prawnej, ułatwiającej rozwój innowacyjnych
przedsięwzięć. PSA powinna stanowić alternatywę dla istniejących typów spółek kapitałowych, której wprowadzenie
znacznie zwiększy swobodę wyboru formy prawnej działalności przez polskich przedsiębiorców.
Opisane wyżej cechy spółki z o.o. i spółki akcyjnej kształtują ich naturę i wynikają z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa. W związku z tym, osiągnięcie opisanych celów nie jest możliwe bez interwencji legislacyjnej.
Realizacja założeń opisanych w pkt I, ze względu na dążenie do zapewnienia spójności systemowej oraz utrzymania
charakteru Kodeksu spółek handlowych jako całościowej regulacji polskiego prawa spółek, wymaga nowelizacji
Kodeksu. Zmiany zmierzające do realizacji celów projektu, mogły polegać na modyfikacji przepisów regulujących
istniejące obecnie spółki kapitałowe albo na wprowadzeniu do KSH nowego typu spółki, w drodze kompleksowej
regulacji.
Z uwagi na specyfikę zidentyfikowanych problemów, proponuje się, aby PSA została uregulowana w KSH jako
odrębny, trzeci typ spółki kapitałowej. Ten nowy typ spółki jest formą łączącą cechy spółki osobowej ze spółką
kapitałową. Jego cechą wspólną ze spółkami osobowymi jest przede wszystkim możliwość wnoszenia wkładu
w postaci pracy lub usług. Ze spółkami kapitałowymi, a zwłaszcza spółką akcyjną, łączy go rozbudowany mechanizm
pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji. Ostatecznym argumentem za unormowaniem tej spółki w ramach Tytułu
III KSH dotyczącego spółek kapitałowych jest korporacyjny charakter PSA oraz ograniczona odpowiedzialność za
zobowiązania spółki. Zgodnie z art. 3001 § 3 i 4, akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych
w umowie spółki i nie odpowiadają za zobowiązania spółki.
Projekt proponuje utworzenie nowej formy spółki handlowej zamiast podejmowania próby reformy konstrukcji jednej
z istniejących już spółek kapitałowych z uwagi na ograniczenia prawne, zakres niezbędnych zmian oraz względy
bezpieczeństwa obrotu. Rozwiązania przewidziane w projekcie mają stanowić alternatywę dla istniejących obecnie
konstrukcji prawnych. Projektodawca zdecydował się na taki sposób regulacji z kilku przyczyn.
1. PSA a spółka akcyjna
Znaczna modyfikacja przepisów dotyczących spółki akcyjnej nie jest możliwa, gdyż przepisy dotyczące tej spółki
podlegają harmonizacji za pomocą odpowiednich przepisów prawa unijnego, zawartych w dyrektywie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek
(Dz. Urz. UE L169 z 30.06.2017, str. 46). Wprowadzenie dopuszczalności wnoszenia wkładów w postaci pracy lub
usług czy nawet tylko rezygnacja z formalności związanych z obejmowaniem akcji w zamian za aporty wymagałoby
zmian odpowiednich przepisów tego prawa na szczeblu całej Unii Europejskiej. W związku z tym zmiany mające na
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celu istotne uproszczenie konstrukcji spółek, zwłaszcza obniżenie wymogów formalnych i finansowych dla założycieli
spółek kapitałowych, są w krajach Unii Europejskiej realizowane przez wprowadzanie nowych typów spółek
(np. francuska SAS, słowacka JSA, duńska IVS) lub podtypów spółki z o.o. bądź reformę spółek z o.o.
2. PSA a spółka z o.o.
Przepisy o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które w przeważającej mierze kontynuują rozwiązania
przedwojennego Kodeksu handlowego z 1934 r., wymagałyby tak daleko idących zmian, że w istocie doszłoby do
modyfikacji natury tej spółki. Jak wskazano już wyżej, do elementów konstrukcyjnych spółki z o.o. należą m.in.:
(i) kapitał zakładowy, czyli stały kapitał założycielski, (ii) zasada, że prawa udziałowe są powiązane z kapitałem
zakładowym, (iii) zasada, że udziały nie mogą być inkorporowane w dokumencie ani zapisie elektronicznym (papierze
wartościowym), (iv) założenie, że wkładu do spółki z o.o. nie może stanowić świadczenie pracy ani usług.
Struktura majątkowa sp. z o.o. – oparta na kapitale zakładowym i udziałach stanowiących jego część – nie jest
wystarczająco funkcjonalna dla przedsięwzięć realizowanych w obszarze innowacji i nowych technologii.
W szczególności model sp. z o.o. nie pozwala na wprowadzenie akcji beznominałowych, które z kolei umożliwiają
wnoszenie wkładów w postaci pracy i usług. Kapitał akcyjny PSA stanowi nową kategorię kapitału własnego, która nie
występowała dotąd w spółkach kapitałowych. Należy zakwalifikować go jako kapitał podstawowy w rozumieniu
ustawy o rachunkowości, ponieważ odzwierciedla wkłady wniesione przez akcjonariuszy w zamian za obejmowane
akcje. Istota struktury majątkowej PSA polega na zasadniczym braku związania środków odpowiadających kapitałowi
akcyjnemu na wzór podobny do związania cechującego środki wnoszone na pokrycie kapitału zakładowego. Kapitał
akcyjny nie jest kapitałem zakładowym „bis”, ponieważ środki zgromadzone w ramach kapitału akcyjnego należy
uwzględniać przy ustalaniu wysokości nadwyżki bilansowej, jaką dysponuje spółka. Zasadność reformy spółki z o.o.
prowadząca do oderwania praw udziałowych od kapitału zakładowego jako kapitału podstawowego funkcjonującego
w tej spółce, mogłoby budzić wątpliwości, gdyż istotnie zmieniałaby naturę spółki z o.o. Prowadziłoby to de facto do
stworzenia nowego typu spółki w miejsce spółki z o.o.
Realizacja założeń opisanych wyżej przez reformę spółki z o.o. to stanowiłaby radykalną rewolucję w sposobie
funkcjonowania tej niezwykle popularnej w praktyce obrotu formy prowadzenia działalności gospodarczej (według
podanych już wyżej danych GUS, na koniec 2017 r. spółki z o.o. w liczbie ponad 451 tys. stanowiły ponad 84%
wszystkich polskich spółek handlowych). Założeniem projektu jest uniknięcie destabilizacji obrotu dla tych
przedsięwzięć, które dziś z powodzeniem korzystają z tradycyjnej formy spółki z o.o. i dla których realizacji nie
są niezbędne nowe narzędzia ułatwiające wykorzystanie kapitału ludzkiego czy poszukiwanie inwestorów.
Chcąc uniknąć destabilizacji, projektodawca mógłby wprawdzie wprowadzić daleko posuniętą wielowariantowość
w ramach konstrukcji spółki z o.o. Doprowadziłoby to jednak w praktyce do funkcjonowania w obrocie dwóch bardzo
różnych typów spółek z o.o. oraz nadmiernej komplikacji przepisów dotyczących funkcjonowania takiej
wielowariantowej spółki. Wprowadzenie fundamentalnych zmian w przepisach regulujących sp. z o.o. byłoby więc
rozwiązaniem nieproporcjonalnym, gdyż generowałoby nadmierne obciążenia dla funkcjonujących spółek.
Projektodawca zdecydował się więc nie komplikować warunków funkcjonowania licznym istniejącym w obrocie
spółkom z o.o., a rozwiązania PSA pozostawić tym przedsiębiorcom, którzy wybiorą ten typ spółki.
Ponadto reforma funkcjonujących w obrocie spółek z o.o., realizująca wszystkie założenia projektu, w tym
wprowadzająca zmiany w strukturze majątkowej, zmusiłaby przedsiębiorców do poniesienia dodatkowych kosztów, co
budziłoby wątpliwości w świetle zasady proporcjonalności (art. 67 Prawa przedsiębiorców). Daleko idące zmiany
w przepisach dotyczących spółki z o.o. wymagałyby zmian w umowach spółek funkcjonujących już w obrocie
podmiotów. Generowałoby to dla przedsiębiorców znaczne koszty. Sam koszt podjęcia uchwały o zmianie umowy
spółki (wymaga ona zaprotokołowania przez notariusza, a maksymalna taksa na sporządzenie protokołu wynosi 750 zł)
i wpisu zmian do rejestru (to koszt 350 zł, na który składa się 250 zł opłaty sądowej od wniosku oraz 100 zł opłaty za
ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) wyniósłby ponad 1000 zł. Dodatkowe koszty powstałyby w razie
potrzeby skorzystania z pomocy prawnej. Nawet zakładając, że koszty dla jednej spółki nie przekroczyłyby 1500 zł, co
wydaje się założeniem bardzo ostrożnym, globalny koszt dla funkcjonujących spółek z o.o. wynosiłby ponad
680 mln zł. Ponadto konieczność dokonania zmian w KRS dla wszystkich funkcjonujących spółek z o.o. generowałoby
również bardzo duże obciążenie i koszty dla sądów rejestrowych.
Zastosowanie rozwiązania zaproponowanego w projekcie (wprowadzenie odrębnego typu spółki) spowoduje, że koszty
ewentualnego przystosowania struktury spółki do nowych przepisów (tj. koszty przekształcenia w PSA) poniosą
jedynie te podmioty, które uznają taką operację za zasadną i adekwatną do ich potrzeb.
3. PSA a spółka komandytowo-akcyjna
Spółka komandytowo-akcyjna ma wprawdzie pewne cechy spółki kapitałowej, jednak jej konstrukcyjne założenia
uniemożliwiałyby realizację celów projektu. W spółce komandytowo-akcyjnej co najmniej jeden wspólnik musi być
komplementariuszem, czyli osobiście prowadzić sprawy spółki i odpowiadać za jej zobowiązania. Również co
najmniej jeden wspólnik musi być akcjonariuszem, który z kolei może reprezentować spółkę jedynie jako
pełnomocnik. Istotnie ogranicza to elastyczność w kształtowaniu relacji między akcjonariuszami (np. w przypadku
początkowej fazy projektu, gdy inwentorzy chcą mieć taką samą pozycję w spółce). W spółce komandytowo-akcyjnej
tworzy się kapitał zakładowy o minimalnej wysokości 50 tys. zł. Do zagadnień kapitału zakładowego, wkładów
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akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia stosuje się odpowiednio przepisy o spółce akcyjnej.
Wprowadzenie modelu struktury majątkowej zaproponowanego w projekcie do S.K.A. wiązałoby się z takimi samymi
problemami lub negatywnymi konsekwencjami, jakie wskazano w odniesieniu do spółki z o.o. Chęć wprowadzenia
daleko idących uproszczeń w zakresie struktury organizacyjnej i funkcjonowania spółki (np. podejmowania uchwał)
powodowałoby, że odesłanie do przepisów o spółce akcyjnej byłoby bezprzedmiotowe. Spółka ta utraciłaby cechy
spółki akcyjnej i stałaby się de facto nowym typem spółki (nawet jej nazwa byłaby wówczas niewłaściwa).
Atrakcyjność spółki komandytowo-akcyjnej ogranicza również fakt, że spółka ta musi prowadzić pełną księgowość
oraz podlega zasadom opodatkowania właściwym dla spółek kapitałowych (tzw. dwukrotne opodatkowanie dochodu) –
mimo braku zalet spółki kapitałowej, zwłaszcza mimo osobistej odpowiedzialności komplementariuszy za
zobowiązania.
Z powyższych przyczyn proponuje się wprowadzenie do KSH nowej, odrębnej spółki kapitałowej, która będzie
prostym i elastycznym wehikułem inwestycyjnym dla nowoczesnych przedsięwzięć (zob. również załącznik do OSR).
Należy podkreślić, że wprowadzenie nowego typu spółki kapitałowej nie stoi na przeszkodzie do dalszych analiz i prac
zmierzających do całościowej reformy prawa spółek.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
PSA wprowadza rozwiązania nowatorskie na gruncie polskiego systemu spółek handlowych. Nie są to jednak
instytucje obce w prawie obcym, w tym w prawie europejskim. Inspiracją PSA są rozwiązania prawa obcego, mające
zarówno bogatą tradycję legislacyjną jak i solidne uzasadnienie ekonomiczne.
W szczególności, spółki bez minimalnego kapitału zakładowego albo o „symbolicznym” kapitale wprowadziło szereg
państw europejskich:
 od 2009 r. minimalny kapitał zakładowy francuskiej uproszczonej spółki akcyjnej (Société par Actions Simplifiée –
SAS) wynosi 1 euro,
 1 stycznia 2017 r. na Słowacji weszły w życie przepisy wprowadzające prostą spółkę akcyjną (Jednoduchá
Spoločnosť na Akcie), której minimalny kapitał zakładowy wynosi 1 euro,
 w Finlandii już od 2006 r. zasadą jest, że udziały w spółce z o.o. (yksityinen osakeyhtiö – oy) nie mają wartości
nominalnej, choć statut spółki może przewidywać nominalną wartość udziałów,
 w Holandii minimalny kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Besloten Vennootschap – B.V.)
wynosi 1 euro, w 2012 r. wprowadzono ponadto zmiany istotnie zwiększające elastyczność formuły B.V.
(„flex-BV”), dającej założycielom większą swobodę w zakresie dostosowania treści umowy spółki do oczekiwań
i zamierzeń udziałowców,
 w Niemczech funkcjonuje haftungsbeschränkte Unternehmensgesellschaft jako podtyp spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, w której również minimalny kapitał zakładowy wynosi 1 euro,
 w Luksemburgu od stycznia 2017 r. funkcjonuje uproszczona sp. z o.o. (Société à responsabilité limitée simplifiée –
S.à.r.l.-S), której kapitał zakładowy powinien mieścić się w przedziale od 1 do 12 tys. euro,
 we Włoszech w 2012 r. wprowadzono do systemu prawnego nowy podtyp spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
– uproszczoną sp. z o.o. (società a responsabilità limitata semplificata – S.r.l.s.). Kapitał zakładowy w tej spółce
wynosi co najmniej 1 euro i nie może przekroczyć 10 tys. euro,
 w Czechach w 2014 r. obniżono wysokość kapitału zakładowego w spółce z o.o. (společnost s ručením
omezenýmdo – S.R.O.) do 1 CZK, co w przybliżeniu stanowi równowartość 17 groszy,
 w Portugalii w 2011 r. obniżono wysokość kapitału zakładowego w sp. z o.o. (sociedade por quotas) do 1 euro,
 w Estonii kapitał zakładowy nie jest wymagany w sp. z o.o. (Osaühing – OÜ), jeżeli działalność spółki nie wymaga
kapitału do jej prowadzenia,
 w Rumunii dla sp. z o.o. (societate cu raspundere limitata – SRL) przewidziano niski minimalny kapitał zakładowy
w kwocie 200 RON, co w przybliżeniu stanowi równowartość 185 zł,
 w Izraelu nie przewidziano wymogów kapitałowych dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (private or public
limited company).
Brak kapitału zakładowego jest charakterystyczną cechą spółek funkcjonujących we wszystkich systemach common
law. Jest charakterystyczną cechą zwłaszcza korporacji amerykańskich tworzonych zgodnie z systemami prawa spółek
poszczególnych stanów, a tym bardziej zyskujących coraz większą popularność Limited Liability Companies (LLCs),
które są spółkami-hybrydami, łączącymi cechy korporacji z zasadami opodatkowania właściwymi dla spółek
osobowych.
System monistyczny jest z kolei zakorzeniony w tradycji krajów anglosaskich (USA, Wielka Brytania, Irlandia, a także
Cypr i Malta) oraz w krajach skandynawskich (Finlandia, Szwecja, Norwegia). Występuje również w Rosji, w Indiach,
w Chinach oraz w Japonii.
Uelastycznienie struktury organizacyjnej PSA odpowiada tendencji dającej się zaobserwować od kilkunastu lat
zarówno w prawie unijnym (regulacje rozporządzenia nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej – SE), jak
i w prawie krajowym państw członkowskich UE. W tym kontekście adekwatne są przykłady następujących państw:
 we Francji już od 1966 r. istnieje możliwość wyboru między systemem monistycznym i dualistycznym,
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 we Włoszech w 2003 r. przeprowadzono reformę organów sp. z o.o. (società a responsabilità limitata – S.r.l.),
 w Holandii w 2011 r. wprowadzono system monistyczny jako alternatywę dla systemu dualistycznego,
 w Czechach od 2014 r. istnieje możliwość wyboru między monistycznym a dualistycznym modelem ładu
korporacyjnego.
Uczestnictwo Polski w rynku wewnętrznym Unii Europejskiej powoduje, że polscy przedsiębiorcy mogą korzystać
z typów spółek kapitałowych utworzonych zgodnie z prawem obcym. Wobec swobody wyboru formy prawnej
prowadzenia działalności spośród typów spółek przewidzianych w prawie państw Unii Europejskiej polskie prawo
spółek utraciło w znacznej mierze funkcję reglamentacyjną. Odrzucenie w polskim prawie koncepcji spółki opartej
o konstrukcje alternatywne wobec gwarancyjnej funkcji kapitału zakładowego, nie wyeliminowałoby takich spółek
z obrotu w Polsce. Przedsiębiorcy, którzy zechcą posłużyć się taką konstrukcją, mieliby możliwość założenia spółki
pod rządami prawa jednego z państw członkowskich, które przyjęło takie typy spółek do swojego ustawodawstwa.
Dlatego też z punktu widzenia polskiej gospodarki znacznie korzystniejsze jest wprowadzenie do Kodeksu spółek
handlowych własnego modelu nowoczesnej, elastycznej spółki „bez kapitału zakładowego” uwzględniającej specyfikę
polskich rozwiązań legislacyjnych niż liczyć na to, że bariera językowa oraz obawa przed zwiększonym ryzykiem
prawnym zniechęcą polskich przedsiębiorców do zakładania „bezkapitałowych” spółek prawa obcego.
Z powyższych przyczyn wprowadzenie PSA stanowi krok w kierunku zwiększenia konkurencyjności Polski na rynku
europejskim w zakresie form prawnych prowadzenia działalności, zwłaszcza działalności opartej o kapitał ludzki
i innowacje, których znaczenie gospodarcze ciągle wzrasta.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Ludność w wieku
produkcyjnym

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie

GUS, Rocznik demograficzny,
2017 r. (stan na 31.XII.2016 r.)

Ułatwienie i usprawnienie
podejmowanie działalności
gospodarczej przez
wprowadzenie nowego typu
spółki kapitałowej.

Spółki kapitałowe:
 spółki akcyjne (bez ok.11,5 tys.
notowanych na
GPW)
ok. 454,5 tys.
 spółki
z ograniczoną
odpowiedzialnością

GUS, Miesięczna informacja
o podmiotach gospodarki
narodowej w rejestrze REGON
(stan na 28 luty 2018 r.)

Ułatwienie i usprawnienie
prowadzenia działalności
gospodarczej przez umożliwienie
przekształcenia spółki w nowy
typ spółki kapitałowej.

Akcjonariusze
spółki, w tym
innowatorzy
i inwestorzy

brak danych

n/d

Innowatorzy (założyciele) –
możliwość obejmowania akcji za
pracę i usługi, łatwiejsze
pozyskanie kapitału (inwestora).
Inwestorzy – łatwiejsze i bardziej
elastyczne inwestowanie,
zwłaszcza w innowacyjne
przedsięwzięcia.

Notariusze

3509 notariuszy w 2854
kancelariach
notarialnych (2018).

Dane KRN.

Wzrost liczby klientów
w związku z uprawnieniem do
prowadzenia rejestru
akcjonariuszy PSA.

Podmioty
uprawnione do
prowadzenia
rachunków
papierów
wartościowych
zgodnie
z przepisami
o obrocie
instrumentami
finansowymi.

Krajowy Depozyt, NBP,
26 domów maklerskich,
8 banków prowadzących
działalność maklerską,
13 banków
powierniczych, 1925
zagranicznych firm
inwestycyjnych na
terytorium RP bez
otwierania oddziału,
3 zagraniczne firmy
inwestycyjnych na
terytorium RP w formie

Dane KNF

Wzrost liczby klientów
w związku z uprawnieniem do
prowadzenia rejestru
akcjonariuszy PSA.

ok. 23,8 mln
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oddziału – stan
z 28 listopada 2018.
Sądy rejestrowe
Wydziały
gospodarcze KRS

21 sądów rejestrowych
27 wydziałów
gospodarczych KRS

Ministerstwo Sprawiedliwości,
Lista Wydziałów Gospodarczych
Krajowego Rejestru Sądowego

Rejestracja nowego typu spółki
kapitałowej.
Postępowanie w przedmiocie
zezwolenia na rozwiązanie spółki
bez likwidacji przez przejęcie
majątku spółki przez
oznaczonego akcjonariusza.
Rozpoznanie spraw dotyczących
przekształcenia PSA.
Rozpoznawanie środków
zaskarżenia od postanowień
sądów rejestrowych dt. PSA.
Rozpoznanie spraw
o ustalenie wartości godziwej
udziałów lub akcji w ramach
instytucji „korporacyjnego
prawa wyjścia” (projektowany
art. 5761 § 7 KSH).
Rozpoznanie spraw dotyczących
przekształcenia PSA.

Sądy okręgowe

45

Ministerstwo Sprawiedliwości,
lista sądów powszechnych

Sąd Najwyższy

1

n/d

Rozpoznawania skarg
kasacyjnych na postanowienia
sądu drugiej instancji
w przedmiocie wykreślenia PSA
z rejestru (zarówno w przypadku
rozwiązania spółki, jak
i przejęcia majątku spółki przez
jednego akcjonariusza).

Ministerstwo
Sprawiedliwości

1

n/d

Konieczność modyfikacji
systemów teleinformatycznych
KRS.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Wprowadzenie prostej spółki akcyjnej jako nowej spółki kapitałowej zostało wskazane jako jedno z kluczowych
rozwiązań proponowanych przez przedsiębiorców, naukowców, inwestorów i administrację w ramach Białej Księgi
Innowacji. Została ona przygotowana we wrześniu 2016 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na
zlecenie Rady ds. Innowacyjności, koordynującej politykę innowacyjności realizowaną przez rząd, w oparciu
o informacje przekazane przez środowiska zaangażowane we wdrażanie lub opracowywanie nowatorskich
i innowacyjnych projektów4).
W ramach prac nad projektem założeń projektu ustawy dotyczącej prostej spółki akcyjnej prowadzone były
prekonsultacje. Podjęto następujące działania:
1) realizacja badania ankietowego wśród przedsiębiorców (N=77; maj 2016 r.) – ocenie poddano potrzebę wdrożenia
proponowanych rozwiązań;
2) opiniowanie dokumentu pn. Zarys koncepcji Prostej Spółki Akcyjnej (czerwiec 2016 r.) – dokument wraz z prośbą
o zgłaszanie uwag został opublikowany na platformie www.konsultacje.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Ministerstwa Rozwoju;
3) cykl spotkań poświęconych koncepcji prostej spółki akcyjnej – w sierpniu 2016 r. zorganizowano trzy debaty
eksperckie, które dotyczyły zagadnień związanych ze strukturą kapitałową i organizacyjną prostej spółki akcyjnej,
a także z relacjami między inwentorem i inwestorem.
Podstawowe wnioski z prekonsultacji:
Istnieje potrzeba stworzenia nowego typu spółki, łączącego zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki
akcyjnej. Wynika ona z faktu, że rozwiązania przyjęte w ramach obecnie funkcjonujących spółek kapitałowych nie
odpowiadają w pełni specyfice działalności o charakterze innowacyjnym, jak również innego rodzaju
przedsięwzięciom, zwłaszcza związanym z pozyskiwaniem finansowania. Taki sam wniosek płynie z analizy wyników
4)

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/biala-ksiega-wyraza-glos-ludzi-nauki-i-biznesu.html.
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badania ankietowego – zdecydowana większość przedsiębiorców (73%) dostrzega potrzebę utworzenia nowego typu
spółki. Aż 79% respondentów zgodziło się z twierdzeniem, że zasadne jest obniżenie wymogów kapitałowych dla
takiej spółki. Jako właściwy kierunek działań oceniono odejście od idei kapitału zakładowego jako podstawowego
instrumentu ochrony interesów wierzycieli, a także od obligatoryjnego systemu dualistycznego organów spółki na
rzecz rozwiązań zapewniających inwentorom i inwestorom większą swobodę i elastyczność w zakresie układania
wzajemnych relacji. Z perspektywy osób prowadzących działalność startupową kluczowe jest umożliwienie wnoszenia
do spółki wartości niematerialnych, takich jak praca, a także określenie prostych zasad wycofywania zainwestowanych
środków. Wskazane jest także wprowadzenie w regulacjach dotyczących nowego typu spółki kapitałowej, jako
alternatywnego, tzw. monistycznego modelu organów.
Powołanie Zespołu do opracowania rekomendacji projektu
Zarządzeniem Ministra Rozwoju nr 47 z 8 września 2016 r. powołany został Zespół do opracowania rekomendacji
w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną, w skład którego weszło 17 wybitnych
przedstawicieli nauki prawa handlowego i praktyków. Rekomendacje opracowane przez Zespół zostały poddane
konsultacjom z przedstawicielami środowiska naukowego, prawnikami-praktykami oraz przedstawicielami biznesu.
29 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja „Prosta spółka akcyjna – nowa spółka dla
innowacyjnego biznesu”. Zgłoszone w trakcie konferencji uwagi zostały wykorzystane w toku dalszej pracy nad
projektem. Do kwietnia 2018 r. włącznie przeprowadzono kolejne spotkania z przedstawicielami środowiska
naukowego oraz biznesu.
Rekomendacje Zespołu oraz konsultacje z przedstawicielami zainteresowanych środowisk były podstawą do
opracowania niniejszego projektu.
Projekt ustawy był przedmiotem konsultacji publicznych w maju i w czerwcu 2018 r. i został opublikowany na stronie
BIP RCL zgodnie z § 52 uchwały nr 190 RM – Regulamin pracy Rady Ministrów oraz został przesłany do
325 organizacji społecznych, w tym reprezentatywnych związków zawodowych oraz organizacji pracodawców
(w rozumieniu przepisów ustawy o Radzie Dialogu Społecznego). Zainteresowane podmioty miały 30 dni na zgłaszanie
opinii do projektu. Zgłoszone uwagi, wraz ze stanowiskiem wnioskodawcy, dostępne są w serwisie Rządowego Procesu
Legislacyjnego pod adresem:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12311555/katalog/12507984#12507984.
Projekt został skierowany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego zgodnie
z art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz
o przedstawicielach RP w Komitecie Regionów UE. KWRiST pozytywnie zaopiniowała projekt (bez uwag) na
posiedzeniu plenarnym w dniu 28 listopada 2018 r.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2017 r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Łącznie
(0–10)

Dochody ogółem

0,00 -9,93 -11,97 -15,03 36,54 31,45 26,35 21,25 16,16 16,16 16,16

127,14

budżet państwa

0,00

0,26 47,12 47,12 47,12 47,12 47,12 47,12 47,12

330,62

JST (razem)

0,00 -10,19 -12,23 -15,29 -10,58 -15,67 -20,77 -25,87 -30,96 -30,96 -30,96

-203,48

gminy

0,00 -10,19 -12,23 -15,29 -20,39 -25,48 -30,58 -35,68 -40,77 -40,77 -40,77

-272,15

powiaty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

5,95

województwa

0,00

0,00

0,00

0,00

8,96

8,96

8,96

8,96

8,96

8,96

8,96

62,72

pozostałe jednostki
(oddzielnie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki ogółem

0,00

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,33

budżet państwa

0,00

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,33

JST

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozostałe jednostki
(oddzielnie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo ogółem

0,00 -10,26 -11,97 -15,03 36,54 31,45 26,35 21,25 16,16 16,16 16,16

126,81

budżet państwa

0,00

0,26 47,12 47,12 47,12 47,12 47,12 47,12 47,12

330,29

JST (razem)

0,00 -10,19 -12,23 -15,29 -10,58 -15,67 -20,77 -25,87 -30,96 -30,96 -30,96

-203,48

0,26

-0,07

0,26

0,26
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pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Źródła
finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i
przyjętych do
obliczeń założeń

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Proponowane w projekcie rozwiązania powinny wpłynąć pozytywnie na zakładanie firm i obrót
gospodarczy, co powinno przełożyć się na wzrost wpływów podatkowych, w szczególności
z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku od nieruchomości oraz innych
podatków i opłat lokalnych.
A. Podatek od czynności cywilnoprawnych w polskim porządku prawnym pełni funkcję podatku
kapitałowego w rozumieniu dyrektywy Rady nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej
podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z 21.02.2008 r., str. 11). Co do
zasady, podatki pośrednie od wkładów kapitałowych są w świetle tej dyrektywy niedopuszczalne.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 dyrektywy nr 2008/7/WE państwo członkowskie, które w dniu 1 stycznia
2006 r. naliczało podatek od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych, może go w dalszym
ciągu naliczać, pod warunkiem że jest on zgodny z art. 8–14 tej dyrektywy. Jest to tzw. klauzula
stand still (klauzula ciągłości), która oznacza możliwość „poruszania się” przez państwo
członkowskie, przy ustanawianiu podatków od wkładów kapitałowych jedynie w ramach status
quo istniejącego w dniu 1 stycznia 2006 r.
W świetle wynikającej z prawa UE klauzuli stand still wkłady do prostej spółki akcyjnej (nowe
wkłady kapitałowe) nie mogą być zatem objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
W związku z tym, nastąpi obniżenie wpływów do budżetów gmin z tytułu podatku od czynności
cywilnoprawnych w związku z wprowadzeniem prostej spółki akcyjnej. Wkłady wnoszone na
pokrycie kapitału akcyjnego nie będą opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Metodologia:
Oszacowanie skali ubytku z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych jest trudne z uwagi na
różnorodne czynniki, które mogą wpływać na skłonność do wyboru określonej formy prawnej
działalności. Nie jest możliwe przewidzenie, jaka część uczestników obrotu wybierze prostą
spółkę akcyjną, zwłaszcza, że jest to zupełnie nowa forma prawna. Projekt zakłada wprowadzenie
nowego typu spółki pierwszy raz od wejścia w życie Kodeksu spółek handlowych. Co do
obowiązujących przepisów dotyczących spółki z o.o. i spółki akcyjnej w ciągu kilkunastu lat
ugruntowała się już praktyka stosowania, co pozostanie prawdopodobnie istotnym czynnikiem
przy wyborze formy prawnej. Bazując na doświadczeniach francuskich dla celów niniejszego
OSR, przyjęto jednak, że PSA będzie cieszyła się dość dużą popularnością, tj. że w pierwszych
trzech latach obowiązywania regulacji udział PSA w nowo zakładanych spółkach kapitałowych
ukształtuje się na poziomie 10–15% i w kolejnych latach będzie się zwiększał, osiągając w piątym
roku obwiązywania regulacji poziom 25%. Założenie dotyczy spółek, które zostałyby
zarejestrowane jako spółki z o.o. albo spółki akcyjne, gdyby nie wprowadzono regulacji PSA.
Biorąc pod uwagę, że rocznie w Polsce rejestrowanych jest ok. 35 000 spółek kapitałowych
(średnioroczna liczba nowo zakładanych spółek kapitałowych w latach 2012–2017; źródło
danych: GUS) i przyjmując, że wprowadzenie PSA do systemu prawnego przełoży się na wzrost
liczby rejestrowanych spółek kapitałowych o 3% (tj. 1050 nowych spółek w skali roku), oznacza
to, że liczba nowo powstałych PSA w poszczególnych latach będzie kształtować się następująco:
R1
10%
3605

R2
12%
4326

R3
15%
5407

R4
20%
7210

R5
25%
9012

R6
30%
10815

R7
35%
12617

R8
40%
14420

R9
40%
14420

R10
40%
14420

Należy założyć, że PSA będzie wybierana głównie przez osoby, które w braku takiej formy
prawnej założyłyby spółkę z o.o. (ewentualnie – spółkę osobową). Spółka z o.o. jest w stosunku
do spółki akcyjnej znacznie prostsza i tańsza. Spółki akcyjne są zakładane przede wszystkim
w celu pozyskiwania środków w drodze oferty publicznej albo niepublicznej, ale skierowanej
szerokiego grona inwestorów. PSA podobnie jak spółka z o.o. jest ukształtowana jako spółka
zamknięta, a jej akcje nie mogą być wprowadzone do zorganizowanego obrotu. W tym sensie
PSA będzie stanowiła alternatywę dla spółki z o.o. Dodatkowo potwierdzają to badania
przeprowadzone przez Deloitte, z których wynika, że aż 94% przedsiębiorców prowadzących
działalność typu startup w formie spółki kapitałowej wybiera formę spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Pozwala to przyjąć, że w poszczególnych latach liczba spółek z o.o. i spółek akcyjnych, które
byłyby założone, gdyby nie wprowadzono PSA kształtowałaby się następująco:
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X
Y
Spółka z
Rok
ograniczoną
Spółka Akcyjna
odpowiedzialnością
3 389
216
1
4 066
260
2
5 083
324
3
6 777
433
4
8 472
541
5
10 166
649
6
11 860
757
7
13 555
865
8
13 555
865
9
13 555
865
10
Obliczenia zgodnie ze wzorem: X=Rn*0,94; Y=Rn*0,06
Około 2/3 wszystkich spółek kapitałowych zakładanych jest z minimalnym kapitałem
zakładowym. Bazując na powyższych założeniach, można przyjąć, że – uwzględniając stawkę
podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% – obniżenie dochodów gmin z tytułu
PPC od wkładów minimalnych wnoszonych przy zakładaniu spółki wyniesie:
A
B
C
Spółka z
ograniczoną
Spółka
Rok
Razem
odpowiedzialnością Akcyjna (PLN)
(PLN)
84 718
108 150
192 868
1
101 661
129 780
231 441
2
127 076
162 225
289 301
3
169 435
216 300
385 735
4
211 794
270 375
482 169
5
254 153
324 450
578 603
6
296 511
378 525
675 036
7
338 870
432 600
771 470
8
338 870
432 600
771 470
9
338 870
432 600
771 470
10
Obliczenia zgodnie ze wzorem: A=X*5 000 PLN*0,005; B=Y*100 000PLN*0,005,
C=A+B
Ubytek rozłoży się na 2478 gmin.
Ponadto możliwe jest zmniejszenie dochodów gmin z tytułu podatku od czynności
cywilnoprawnych pobieranego od zwiększania kapitałów zakładowych spółek. Średniorocznie
(okres 2012–2017) dochody gmin z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wpłacanego od
wartości kapitału zakładowego ponad wymagane 5 tys. zł dla spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością wynoszą ok. 100 mln zł. Biorąc pod uwagę, że PSA będzie tworzona zamiast
spółek z o.o. (w 94%) i uwzględniając dynamikę zmiany struktury zakładanych spółek, można
przyjąć, że ostatecznie po 7 latach obowiązywania przepisów dochody gmin mogą zmniejszyć się
o ok. 40 mln zł rocznie. Ubytek rozłoży się na 2478 gmin.
Jednocześnie nastąpi zwiększenie kwot CIT związanych z założonym wzrostem liczby nowych
spółek kapitałowych. Biorąc pod uwagę, że procent spółek z o.o. płacących CIT wynosi 9,35%,
a na jedną spółkę z o.o. w roku 2016 przypada ok 650 tys. zł należnego podatku dochodowego od
osób prawnych to wzrost liczby spółek o ok. 1000 powinien przełożyć się na zwiększenie
wpływów z CIT o ok. 60 mln zł rocznie (dla gmin oznacza to zwiększenie o ok. 4 mln zł rocznie).
Zwiększenie to, ze względów ostrożnościowych uwzględnione zostało dopiero od 3. roku
obowiązywania przepisów dopuszczających funkcjonowanie PSA – tak aby uwzględnić czas
potrzebny na uzyskanie przychodów.
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Ponadto wyrównanie ubytku gmin powinno nastąpić przez działania uszczelniające system
podatkowy. Dotychczas wzrost dochodów gmin z tytułu CIT i PIT rocznie wynosił przeciętnie
(lata 2012–2017) ok 7,5% rok do roku, co przekłada się na wzrost przeciętnie o ok. 2,25 mld zł.
Można przypuszczać, że część tego wzrostu wynika z uszczelnienia systemu podatkowego.
Ubytek dla roku pierwszego (2020) wynosi jedynie 0,45% przeciętnej kwoty, o którą przez
ostatnie 6 lat zwiększyły się dochody gmin.
B. Szacunkowy koszt zaimplementowania formularza rejestracyjnego S24 dla PSA w systemie
informatycznym KRS kształtuje się na poziomie ok. 950 tys. zł. Zmiany powyższe
pokrywane będą w ramach pozycji:
 cz.37 dział 755 rozdział 75501 par. 4300 BZ.18.7.3.1.
 cz.15 dział 755 rozdział 75502 par. 4300.
rok
2019

cz. 37
62 tys.

cz. 15
556 tys.

2020

33 tys.

299 tys.

Wskazane środki w kwocie 950 tys. zł zostaną przeznaczone na implementację nowej
funkcjonalności zawiązywania drogą elektroniczną nowej formy prawnej, tj. PSA
z wykorzystaniem wzorca umowy spółki w trybie S24 (rejestracja spółki przez sąd rejestrowy
w ciągu jednego dnia roboczego). Miejscem implementacji tej funkcjonalności jest portal służący
do składania przez przedsiębiorców drogą elektroniczną wniosków o rejestrację podmiotów prawa
handlowego wg wzorców dokumentów. Rozszerzenie funkcjonalności tego portalu o możliwość
przygotowania i złożenia dokumentów do sądu rejestrowego o rejestrację tej nowej formy prawnej
powoduje konieczność zmian wielu elementów systemu teleinformatycznego KRS w zakresie:
• przygotowania wzorców dokumentów związanych z PSA,
• implementacji funkcjonalności portalu umożliwiającej przedsiębiorcy przygotowanie
dokumentów, ich podpisanie podpisem elektronicznym, wniesienie opłaty elektronicznej
i przekazanie dokumentów do sądu rejestrowego,
• odbioru przez sąd rejestrowy wniosków elektronicznych dotyczących PSA składanych przez
portal,
• przygotowania danych do wpisu do KRS oznaczających rejestrację PSA,
• zmiany struktury bazy danych KRS umożliwiającej przechowywanie danych dotyczących
PSA,
• generowania odpisów z KRS (informacji zapisanych w KRS) dotyczących PSA.
Środki powyższe na rok 2019 (rok 0) będą wydatkowane w ramach kwot przewidzianych na
rozbudowę i utrzymanie systemu informatycznego KRS. W związku z tym nie przewiduje się
konieczności zwiększenia limitów wydatków w ramach odpowiednich części (cz. 15 i 37) na rok
2019.
C. Wzrost dochodów budżetu państwa w związku ze wzrostem liczby rejestrowanych spółek
kapitałowych.
Rozszerzenie katalogu spółek kapitałowych przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości. Na
potrzeby niniejszego OSR przyjęto, że wprowadzenie prostej spółki akcyjnej do systemu
prawnego przełoży się na wzrost liczby rejestrowanych spółek kapitałowych o 3% (tj.
1050 nowych spółek w skali roku). Zakładając, że opłata z tytułu rejestracji PSA w rejestrze
przedsiębiorców przy wykorzystaniu wzorców udostępnionych w systemie teleinformatycznym
ustalona zostanie na poziomie 250 zł (wpis stały od wniosku o zarejestrowanie spółki jawnej,
spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których umowy zostały
zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych w systemie teleinformatycznym),
wzrost dochodów z tego tytułu średniorocznie wyniesie 0,262 mln zł.
D. Proponowane zmiany nie wpłyną istotnie na koszty funkcjonowania systemu wymiaru
sprawiedliwości.
Zakładany, stosunkowo niewielki, wzrost liczby rejestrowanych spółek kapitałowych (o 3%)
może nieznaczne zwiększyć nakłady pracy sądów. Jednocześnie możliwość rejestracji PSA w S24
istotnie zredukuje spodziewane koszty.
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7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, oraz
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie
zmian

0

1

2

3

5

10

Łącznie (0–10)

W ujęciu
duże
pieniężnym
przedsiębiorstwa
(w mln zł, ceny
sektor mikro-,
stałe z … r.)
małych i średnich
przedsiębiorstw
rodzina,
obywatele oraz
gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże
niepieniężnym przedsiębiorstwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

sektor mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorstw

Podmioty
prowadzące
rejestr
akcjonariuszy
PSA (notariusze,
podmioty
uprawnione do
prowadzenia
rachunków
papierów
wartościowych
zgodnie
z przepisami
o obrocie
instrumentami
finansowymi)
rodzina,
obywatele oraz
gospodarstwa
domowe, w tym
na osoby starsze
i niepełnosprawne
Niemierzalne

przedsiębiorczość

Przyspieszenie zakładania spółki przez uproszczenie formalności z tym związanych
(S24) w ramach nowej formy spółki kapitałowej. Oczekiwanym efektem będzie:
łatwe zakładania spółki; możliwość elastycznego kształtowania struktury
majątkowej spółki; zapewnienie możliwości łatwych i różnorodnych form
inwestycji w przedsięwzięcie; pogodzenie interesów założycieli z atrakcyjnością
przedsięwzięcia dla inwestorów; możliwie szybka i nieskomplikowana likwidacja
spółki.
Przyspieszenie zakładania spółki przez uproszczenie formalności z tym związanych
(S24). Oczekiwanym efektem będzie: łatwość zakładania spółki; możliwość
elastycznego kształtowania struktury majątkowej spółki; zapewnienie możliwości
łatwych i różnorodnych form inwestycji w przedsięwzięcie; pogodzenie interesów
założycieli z atrakcyjnością przedsięwzięcia dla inwestorów; możliwie szybka
i nieskomplikowana likwidacja spółki.
Koszty prowadzenia rejestru akcjonariuszy PSA trudno oszacować. Można przyjąć
założenie, że będą one kształtowały się na poziomie niższym niż koszty
prowadzenia księgi akcyjnej spółki niepublicznej. Obecnie koszty tej usługi
wynoszą ok. 4–6 tys. zł rocznie.
W przypadku rejestru akcjonariuszy PSA koszt ten będzie niższy w związku
z obligatoryjną dematerializacją akcji PSA i obowiązkiem zlecenia prowadzenia
rejestru podmiotowi zewnętrznemu. Katalog podmiotów uprawnionych do
prowadzenia rejestru PSA został ustalony szeroko, co powinno zapewnić
konkurencyjne stawki. Można szacować, że koszt ten nie przekroczy 1000 zł
rocznie dla średniej wielkości spółki.

Brak bezpośredniego wpływu. Projekt wpłynie natomiast, w wyżej opisany sposób,
na obywateli, którzy wykonują działalność gospodarczą.
Brak wpływu na osoby starsze lub niepełnosprawne.

Wprowadzenie rozwiązań, które oferują inwentorom i inwestorom większą
swobodę i elastyczność w zakresie układania wzajemnych relacji powinno
przełożyć się na intensyfikację współpracy startupów z funduszami VC oraz
wzrost aktywności aniołów biznesu (z analiz wynika, że w Polsce działalność ta
jest słabo rozwinięta – zaangażowanych jest w nią jedynie czterech na milion
obywateli, podczas gdy w Niemczech wskaźnik jest 4-krotnie wyższy; źródło
danych: Deloitte, Diagnoza ekosystemów startupów w Polsce, czerwiec 2016 r.).
Innowatorzy, chcący być udziałowcami w PSA, będą mogli jako kapitał wnieść
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swoją pracę lub usługi. Pozwoli to na zawiązywanie się spółek, które w obecnym
stanie prawnym nie powstałyby – inwestorzy nie chcą wykładać takich funduszy,
aby można było wynagrodzić innowatorów za pracę po stawkach rynkowych, a ci
nie mają często kapitału aby objąć udziały, a jedynie pomysł/umiejętności.
W PSA będzie można w zamian za wkłady w postaci pracy/usług obejmować
akcje spółki. Wraz z regulacjami mającymi na celu stworzenie spójnych ram
prawnych pozyskiwania kapitału w drodze crowdfundingu przyczyni się to do
ułatwienia finansowania krajowych startupów i rozwoju przedsiębiorczości.
konkurencyjność Wprowadzenie do systemu prawnego nowego typu spółki kapitałowej powinno
gospodarki
przyczynić się do rozwoju ekosystemu startupów w Polsce (w 2015 r. żadne
z polskich miast nie zostało sklasyfikowane w rankingu 20 miast o najlepszym
otoczeniu dla tego typu przedsięwzięć; źródło danych: Globalny Indeks
Ekosystemów 2015). Stworzenie przyjaznego otoczenia regulacyjnego dla
startupów przyczyni się także do popularyzacji kultury innowacyjności i rozwoju
branż o kluczowym znaczeniu dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
(m.in. IT, nanotechnologie, technologie medyczne).
Dodatkowe
Przedsiębiorcy powinni osiągnąć oszczędności w związku z propozycją, aby zamiast kapitału
informacje, w tym zakładowego funkcjonował kapitał akcyjny (brak konieczności opłacania podatku od czynności
wskazanie źródeł cywilnoprawnych). Przyjmując założenia przedstawione w pkt 6 OSR w pierwszym roku
danych
funkcjonowania przepisów oszczędności wyniosłyby minimum 0,19 mln zł, a w dziesiątym roku
i przyjętych do
0,75 mln zł.
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w
odwróconej tabeli zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do
ich elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych wynika z wprowadzenia szeregu uproszczeń (m.in. rejestracja elektroniczna
spółki w 24 h za pomocą formularza, dostępny on-line wzorzec umowy).
Ułatwienie w pracy sądów rejestrowych wz. z całkowitą elektronizacją procesu wpisu PSA do KRS (internetowy
formularz S24).
9. Wpływ na rynek pracy
Rozszerzenie katalogu spółek o nowy typ spółki kapitałowej wpłynie pozytywnie na rynek pracy. Prosta, elastyczna
i pozbawiona wygórowanych wymogów finansowych forma prawna powinna przyczynić się do rozwoju
przedsiębiorczości, w szczególności przedsięwzięć typu startup. Z analiz wynika, że większość startupów to
mikroprzedsiębiorcy, ale ich potencjał zatrudnieniowy jest bardzo duży (w ponad połowie odnotowano stały wzrost
zatrudnienia w ciągu ostatnich 3 lat; źródło: Deloitte, Diagnoza ekosystemów startupów w Polsce, czerwiec 2016 r.).
Istotny jest także aspekt jakościowy generowanych przez startupy miejsc pracy. Działające w stosunkowo nowych
i dynamicznie rozwijających się branżach startupy tworzą wartościowe miejsca pracy m.in. dla osób podejmujących
kształcenie na innowacyjnych kierunkach – kluczowych dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (źródło: Deloitte,
Diagnoza ekosystemów startupów w Polsce, czerwiec 2016 r.). Odgrywają więc istotną rolę w przeciwdziałaniu
odpływowi specjalistów z polskiego rynku pracy (z danych Komisji Europejskiej wynika, że Polska jest jednym
z krajów, gdzie problem ten jest największy).
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10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój
regionalny
inne:
Omówienie
wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Brak wpływu.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planuje się, że ustawa wejdzie w życie 1 marca 2020 r. Od tego dnia będzie istniała możliwość prowadzenia działalności
w formie prostej spółki akcyjnej.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ocena wpływu ex post zostanie dokonana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii po 3 latach od dnia
wejścia ustawy w życie.
Ewaluacja zostanie dokonana w oparciu o porównanie – w każdym z trzech lat obowiązywania ustawy – współczynnika
wyznaczonego przede wszystkim przez iloraz liczby wszystkich utworzonych spółek kapitałowych i liczby utworzonych
prostych spółek akcyjnych.
Na potrzeby oceny zostaną ustalone m.in. następujące dane:
– liczba utworzonych prostych spółek akcyjnych,
– liczba spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przekształconych w prostą spółkę akcyjną,
– stosunek zlikwidowanych w danym roku prostych spółek akcyjnych do funkcjonujących w tym okresie,
– liczba prostych spółek akcyjnych, które w danym roku ogłosiły upadłość (na podstawie danych z Krajowego Rejestru
Zadłużonych).
Podmiot odpowiedzialny za ewaluację: minister właściwy do spraw gospodarki.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Zestawienie podstawowych cech spółek kapitałowych, opracowanie własne MPiT.
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PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH CECH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

SPÓŁKA Z O.O.

SPÓŁKA AKCYJNA

I. UTWORZENIE SPÓŁKI
1.

forma umowy lub statutu
i rejestracja

forma aktu notarialnego albo rejestracja
elektroniczna w trybie S-24

forma aktu notarialnego albo rejestracja
elektroniczna w trybie S-24

tylko forma aktu notarialnego, brak
możliwości elektronicznej rejestracji

2.

ograniczenia rejestracji
elektronicznej

rejestracja elektroniczna możliwa
w przypadku wkładów pieniężnych

rejestracja elektroniczna możliwa
w przypadku wkładów pieniężnych

brak możliwości rejestracji
elektronicznej

3.

wkłady wymagane przed
rejestracją

brak konieczności wnoszenia przed
rejestracją wkładów ponad minimalną
wysokość kapitału akcyjnego (1 zł)

wszystkie wkłady są wnoszone przed
rejestracją, minimalnie wkłady o
wartości 5 tys. zł

co najmniej 1/4 wartości wkładów przed
rejestracją, tj. minimalnie 25 tys. zł
wartość wkładów niepieniężnych wymaga
zbadania przez biegłego rewidenta

4.

zakres swobody
w konstruowaniu
postanowień umowy
spółki / statutu

brak zasady surowości statutu

zasada surowości statutu –
postanowienia statutu mogą być inne niż
przewidziane w ustawie tylko wówczas, gdy
przepis wyraźnie to dopuszcza

brak zasady surowości statutu

II. STRUKTURA MAJĄTKOWA
5.

wymagany kapitał
„początkowy”

minimalny kapitał akcyjny 1 zł

minimalny kapitał zakładowy 5 tys. zł

minimalny kapitał zakładowy 100 tys. zł

6.

czy zmiana wysokości
tego kapitału wymaga
zmiany umowy spółki?

nie

tak, poza trybami wyjątkowymi

tak, poza trybami wyjątkowymi

7.

minimalna wartość
nominalna praw
udziałowych

brak

wartość nominalna udziału co najmniej
50 zł

wartość nominalna akcji co najmniej 1 gr
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8.

9.

dopuszczalne wkłady

możliwy wszelki wkład mający wartość
majątkową, w tym wkład w postaci
świadczenia pracy lub usług

termin na wniesienie
wkładów

3 lata od rejestracji spółki, chyba że
w umowie spółki, w uchwale akcjonariuszy
albo w uchwale zarządu zostanie
przewidziane wcześniejsze wniesienie
wkładów
tak, pod warunkiem że wypłata nie
doprowadzi do niewypłacalności spółki

10.

możliwość zwrotu
środków z wniesionych
wkładów w toku
działalności spółki

wypłata musi zostać pomniejszona przede
wszystkim o niepokryte straty, jest możliwa
dopiero po rejestracji obniżenia wysokości
kapitału akcyjnego przez sąd rejestrowy
obniżenie kwoty kapitału zakładowego
poniżej sumy stanowiącej 5% zobowiązań
wymaga postępowania konwokacyjnego

wkład mający wartość majątkową,
z wyłączeniem praw niezbywalnych oraz
świadczenia pracy lub usług

wszystkie wkłady muszą być wniesione
przed rejestracją spółki

wkład mający wartość majątkową,
z wyłączeniem praw niezbywalnych oraz
świadczenia pracy lub usług
1 rok od rejestracji spółki na wniesienie
wkładów niepieniężnych ponad
minimalne 25 tys. zł
brak terminu na wniesienie wkładów
pieniężnych ponad minimalne 25 tys. zł
(ale zarząd może wezwać do wniesienia
w każdej chwili)

zakaz zwrotu wniesionych wkładów

zakaz zwrotu wniesionych wkładów

wycofanie środków zaangażowanych
w spółkę możliwe jedynie w wyniku
obniżenia kapitału zakładowego i wezwania
wierzycieli do zgłaszania roszczeń (czas
otrzymania środków – min. 3 m-ce)

wycofanie środków zaangażowanych
w spółkę możliwe jedynie w wyniku
obniżenia kapitału zakładowego i wezwania
wierzycieli do zgłaszania roszczeń (czas
otrzymania środków – min. 6 m-cy)

III. AKCJE I PRAWA UDZIAŁOWE
akcje niemające formy dokumentu
(zdematerializowane)
11.

forma akcji/udziałów

akcje będą zapisane w rejestrze
akcjonariuszy prowadzonym m.in. przez
notariuszy lub firmy inwestycyjne, co
zapewni stosunkowo niewielkie koszty
prowadzenia rejestru

udziały nie mają formy dokumentu i nie
stanowią papieru wartościowego, stanowią
jedynie zapis w księdze udziałów
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akcje w formie dokumentu (imienne lub na
okaziciela), dematerializacja jedynie
w trybie ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, kiedy spółka staje się
spółką giełdową
*planowana jest jednak obowiązkowa
dematerializacja akcji (spójne
rozwiązania w obu projektach)

12.

przeniesienie udziałów /
akcji

zbycie akcji następuje w formie
dokumentowej

możliwe
Jeżeli interesy akcjonariusza w spółce będą
rażąco naruszane przez spółkę lub innych
akcjonariuszy, akcjonariusz będzie mógł
wystąpić do sądu o ustąpienie ze spółki i
wykupienie jego akcji przez spółkę

13.

Ustąpienie wspólnika

14.

Możliwość obrotu
zorganizowanego (obrót
akcjami na giełdzie)

nie

Możliwość identyfikacji
akcjonariuszy

zapewniona przez fakt, że za
akcjonariusza uważa się osobę wpisaną
do rejestru akcjonariuszy

15.

16.

Wypłaty z zysku i inne
wypłaty pod tytułem
korporacyjnym

zysk za ostatni rok obrotowy powiększony
o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz
kapitały rezerwowe może być
powiększony o kapitał akcyjny
wypłata musi zostać pomniejszona
o niepokryte straty i nie może prowadzić
do niewypłacalności spółki
obniżenie kwoty kapitału zakładowego
poniżej sumy stanowiącej 5% zobowiązań
wymaga postępowania konwokacyjnego

zbycie udziałów następuje w formie
pisemnej z podpisem notarialnie
poświadczonym

przeniesienie akcji, która nie jest
zdematerializowana wymaga pisemnego
oświadczenia oraz przeniesienia
posiadania akcji (akcje imienne) lub
fizycznego wydania akcji nabywcy
(akcje na okaziciela)

niemożliwe

niemożliwe

wspólnik nie ma możliwości ustąpienia ze
spółki, nawet w przypadku jego rażącego
pokrzywdzenia przez innych wspólników
lub spółkę

akcjonariusz nie ma możliwości ustąpienia
ze spółki, nawet w przypadku jego
rażącego pokrzywdzenia przez innych
akcjonariuszy lub spółkę

nie

tak

zapewniona, przez prowadzenie księgi
udziałów przez spółkę

zysk za ostatni rok obrotowy, powiększony
o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o
kwoty przeniesione z utworzonych z zysku
kapitałów zapasowego i rezerwowych, które
mogą być przeznaczone do podziału.
Wypłata musi zostać pomniejszona o
niepokryte straty
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ograniczona przez możliwość emisji
akcji na okaziciela
*planowane jest jednak usunięcie
możliwości emisji akcji na okaziciela
zysk za ostatni rok obrotowy, powiększony
o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz
o kwoty przeniesione z utworzonych
z zysku kapitałów zapasowego
i rezerwowych, które mogą być
przeznaczone na wypłatę dywidendy
wypłata musi zostać pomniejszona
o niepokryte straty i obowiązkowe odpisy
na kapitał zapasowy.

17.

prawa z akcji
niepokrytych

akcjonariusz uzyskuje pełnię praw
niezależnie od pokrycia akcji, chyba że
umowa spółki stanowi inaczej

nie dotyczy, wszystkie udziały muszą być
pokryte przed rejestracją spółki

prawo głosu przysługuje od dnia
pełnego pokrycia akcji, chyba że statut
stanowi inaczej
akcjonariusz otrzymuje dywidendę jedynie
w części przypadającej na akcje pokryte
akcje za wkłady niepieniężne nie mogą być
zbyte do czasu ich pełnego pokrycia

co do zasady, brak ograniczeń
w uprzywilejowaniu akcji

18.

ograniczenia
uprzywilejowania akcji

możliwe są akcje nieme oraz tzw. akcje
założycielskie gwarantujące założycielom
spółki, że każda kolejna emisja nowych
akcji nie może spowodować spadku liczby
ich głosów w stosunku do ogólnej liczby
głosów w spółce

ograniczone uprzywilejowanie co do
prawa głosu (maks. 3 głosy na udział)
oraz co do dywidendy (udział
uprzywilejowany może otrzymać
maks. 150% dywidendy przypadającej
na udział nieuprzywilejowany)
brak możliwości utworzenia udziałów
niemych, brak tzw. akcji założycielskich

ograniczone uprzywilejowanie co do
prawa głosu (maks. 2 głosy na akcję) oraz
co do dywidendy (akcja uprzywilejowana
może otrzymać maks. 150% dywidendy
przypadającej na akcję nieuprzywilejowaną)
możliwe akcje nieme, brak tzw. akcji
założycielskich

IV. ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA
tak

19.

możliwość wyboru tzw.
modelu monistycznego

20.

zarząd

system monistyczny pozawala m.in.
na połączenie funkcji zarządu i rady
nadzorczej w jednym organie,
co przyspiesza obieg dokumentów
i podejmowanie decyzji
składa się z jednego lub większej liczby
członków

nie, tylko system dualistyczny

nie, tylko system dualistyczny

składa się z jednego lub większej liczby
członków

składa się z jednego lub większej liczby
członków
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w pełni fakultatywna
członkowie rady nadzorczej nie muszą
działać wspólnie

fakultatywna (obligatoryjna jeśli kapitał
zakładowy spółki jest wyższy niż 500 tys.,
a wspólników jest więcej niż 25)

rada nadzorcza może określić swoją
uchwałą czynności, dla których podjęcia
zarząd zobowiązany jest uzyskać jej zgodę

członkowie rady nadzorczej nie muszą
działać wspólnie

22.

uprawnienia kontrolne
i informacyjne
wspólników

prawo indywidualnej kontroli
przysługujące każdemu akcjonariuszowi

prawo indywidualnej kontroli przysługuje
każdemu wspólnikowi, ale można je
wyłączyć w razie ustanowienia rady
nadzorczej lub komisji rewizyjnej

brak prawa indywidualnej kontroli,
jedynie wąskie uprawnienia
informacyjne akcjonariuszy

23.

obowiązek lojalności
członków organów

tak, obejmuje nie tylko członków
zarządu (i dyrektorów), ale także
członków rady nadzorczej

tak, ale dotyczy tylko członków zarządu

tak, ale dotyczy tylko członków zarządu

24.

zakaz zajmowania się
interesami
konkurencyjnymi przez
członka zarządu

tak, dyspozytywny – umowa spółki może
stanowić inaczej

tak, bezwzględny (uchyla go zgoda spółki)

tak, bezwzględny (uchyla go zgoda spółki)

uchwały mogą być podejmowane na
zgromadzeniu wspólników lub poza nim,
ale tylko w drodze pisemnego głosowania
(z zastrzeżeniem spraw, do których
podjęcia konieczne jest zwołanie
zgromadzenia)

uchwały mogą być podejmowane tylko
na walnym zgromadzeniu

21.

25.

rada nadzorcza (lub
komisja rewizyjna)

podejmowanie uchwał
przez zgromadzenie
wspólników
/akcjonariuszy

odformalizowanie i digitalizacja
podejmowania uchwał przez
akcjonariuszy
uchwały mogą być podejmowane na
zgromadzeniu akcjonariuszy lub poza
zgromadzeniem: na piśmie lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej
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obligatoryjna
członkowie rady nadzorczej muszą działać
wspólnie, brak możliwości indywidualnego
nadzoru

rozbudowany formalizm
formalności sprowadzone do
niezbędnego minimum

26.

formalności związane
z odbywaniem
zgromadzeń wspólników

zwołanie zgromadzenia akcjonariuszy
może nastąpić e-mailem
nie ma wymogu rejestracji uczestnictwa na
zgromadzeniu
brak wymogu protokołowania obrad
zgromadzenia przez notariusza

27.

uczestnictwo
w zgromadzeniu za
pośrednictwem środków
komunikacji
elektronicznej

zwołanie zgromadzenia może nastąpić
e-mailem, tylko pod określonymi warunkami
nie ma wymogu rejestracji uczestnictwa na
zgromadzeniu
brak wymogu protokołowania obrad
zgromadzenia przez notariusza

zwołanie zgromadzenia tylko przez
ogłoszenie w MSiG lub listami poleconymi
(w spółkach giełdowych – przez ogłoszenie
na stronie www spółki)
konieczna rejestracja uczestnictwa na
zgromadzeniu przez pobranie
zaświadczenia o prawie uczestnictwa
i złożenie go w spółce
zgromadzenia protokołowane przez
notariusza

możliwe
akcjonariusze będą mogli uczestniczyć
w zgromadzeniu przy użyciu środków
porozumiewania się na odległość, jeśli
pozwala na to umowa spółki

nie ma takiej możliwości

tak, jeśli przewiduje to statut

V. INSTRUMENTY OCHRONY PRAW WIERZYCIELI
obowiązkowy kapitał
zakładowy

brak, kapitał akcyjny minimum 1 zł

minimum 5 tys. zł

minimum 100 tys. zł

29.

rezerwa na pokrycie strat
(„obowiązek
oszczędzania”)

tak, 8% z zysku, do wysokości 5%
zobowiązań z zatwierdzonego
sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy, czyli do wartości skorelowanej
ze skalą działalności i sytuacją spółki

brak

tak, 8% z zysku do wysokości 1/3 kapitału
zakładowego (tj. min. 33 tys. zł)

30.

wypłaty zagrażające
wypłacalności spółki

wprost zakazane przez ustawę

dopuszczalne, z zastrzeżeniem obowiązku
złożenia w odpowiednim czasie wniosku
o ogłoszenie upadłości

dopuszczalne, z zastrzeżeniem obowiązku
złożenia w odpowiednim czasie wniosku
o ogłoszenie upadłości

28.
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31.

świadczenia na rzecz
akcjonariuszy, które nie
odpowiadają wartości
godziwej świadczenia
wzajemnego

wprost zakazane przez ustawę

brak wyraźnej regulacji w KSH

brak wyraźnej regulacji w KSH

32.

odpowiedzialność za
przeszacowanie wkładów
niepieniężnych

tak, w odniesieniu do wkładów
przeznaczanych na kapitał akcyjny

tak

brak

niemożliwa

niemożliwa

jedno ogłoszenie o likwidacji, 3 miesiące
na zgłaszanie roszczeń przez wierzycieli

dwa ogłoszenia o likwidacji w odstępie
czasu nie krótszym niż 2 tygodnie,
z terminem 6 miesięcy na zgłaszanie
roszczeń przez wierzycieli

VI. LIKWIDACJA
możliwa

33.

34.

Rozwiązanie spółki
w drodze przejęcia
majątku przez
oznaczonego
akcjonariusza

Termin, w jakim mogą
być zgłaszane roszczenia
wierzycieli (konwokacja)

uchwała walnego zgromadzenia podjęta
większością 3/4 głosów, przy obecności
akcjonariuszy posiadających co najmniej
1/2 ogólnej liczby akcji; o ostatecznej
możliwości przejęcia majątku przez
akcjonariusza decyduje sąd rejestrowy
przy uwzględnieniu interesów pozostałych
akcjonariuszy i wierzycieli

jedno ogłoszenie o likwidacji, 3 miesiące
na zgłaszanie roszczeń przez wierzycieli
brak sztywnego terminu, przed upływem
którego nie można dokonać podziału
majątku

podział między wspólników majątku nie
może nastąpić przed upływem 6 miesięcy
od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji
i wezwaniu wierzycieli
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podział między akcjonariuszy majątku nie
może nastąpić przed upływem dwunastu
miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia
o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli

Warszawa, 25 października 2018 r.

RAPORT Z KONSULTACJI
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych
ustaw (nr w wykazie prac RM: UD 154)

I.

Informacje ogólne.

Projekt stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu: 100 zmian dla
firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców. W ramach projektu proponuje się uregulowanie
nowego typu spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej (PSA).
Wprowadzenie prostej spółki akcyjnej jako nowej spółki kapitałowej zostało wskazane jako
jedno z kluczowych rozwiązań proponowanych przez przedsiębiorców, naukowców,
inwestorów i administrację w ramach Białej Księgi Innowacji, która została przygotowana we
wrześniu 2016 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zlecenie Rady
ds. Innowacyjności, koordynującej politykę innowacyjności realizowaną przez rząd,
w oparciu o informacje przekazane przez środowiska zaangażowane we wdrażanie lub
opracowywanie nowatorskich i innowacyjnych projektów1.
W ramach prac nad projektem założeń projektu ustawy dotyczącej prostej spółki akcyjnej
prowadzone były prekonsultacje, polegające m.in. na realizacji badania ankietowego wśród
przedsiębiorców (maj 2016 r.), opiniowaniu dokumentu pn. Zarys koncepcji Prostej Spółki
Akcyjnej (czerwiec 2016 r.) oraz cyklu spotkań poświęconych koncepcji prostej spółki
akcyjnej. Prekonsultacje wykazały, że istnieje potrzeba stworzenia nowego typu spółki
łączącego zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Rozwiązania
przyjęte w ramach obecnie funkcjonujących spółek kapitałowych nie odpowiadają w pełni
specyfice działalności o charakterze innowacyjnym, jak również innego rodzaju
przedsięwzięciom, zwłaszcza związanym z pozyskiwaniem finansowania.
Zarządzeniem Ministra Rozwoju nr 47 z 8 września 2016 r. powołany został Zespół do
opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę
akcyjną, w skład którego weszło 17 wybitnych przedstawicieli nauki prawa handlowego
i praktyków. Rekomendacje Zespołu oraz konsultacje z przedstawicielami zainteresowanych
środowisk były podstawą do opracowania projektu.
Prosta spółka akcyjna ma być nowoczesną spółką niepubliczną dostosowaną do współczesnej
gospodarki. Jej koncepcja wpisuje się w „krajobraz” prawa spółek, dopełniając katalog form
prawnych, w jakich możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Projekt
wprowadza rozwiązania nowatorskie na gruncie polskiego systemu spółek handlowych.

1

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/biala-ksiega-wyraza-glos-ludzi-nauki-i-biznesu.html.

Nie są to jednak instytucje nieznane w prawie obcym, w tym w prawie europejskim.
Inspiracją PSA są rozwiązania mające zarówno bogatą tradycję legislacyjną, jak i solidne
uzasadnienie ekonomiczne.
II.

Przebieg konsultacji i opiniowania.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
(US 154) został poddany szerokim konsultacjom. Projekt został opublikowany w Biuletynie
Informacji Publicznej RCL.
16 maja 2018 r. projekt został przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania
następującym podmiotom:
Opiniowanie:
-

-

Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu
Państwa
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Przewodniczący Komisji Nadzoru
Finansowego
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

-

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego
Prezes Narodowego Banku Polskiego
Rzecznik Praw Obywatelskich
Prezes Urzędu Patentowego RP
Prezes Zarządu Polskiego Centrum Badań
i Certyfikacji
Szef Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego

Konsultacje:
-

-

Forum Katedr Prawa Handlowego
Business Centre Club
Konfederacja Lewiatan
Krajowa Izba Gospodarcza
Krajowa Izba Radców Prawnych
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Naczelna Organizacja Techniczna
Naczelna Rada Adwokacka
Polska Rada Biznesu
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Związek Rzemiosła Polskiego
Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
Izba Pracodawców Polskich
Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów
w Polsce
Polskie Towarzystwo Gospodarcze
Krajowa Rada Spółdzielcza
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców
i Pracodawców

-
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Przedsiębiorcy.pl
Federacja Przedsiębiorców Polskich
Polska Organizacja Franczyzodawców
Stowarzyszenie Samozatrudnieni
UNICORN Europejska Unia Małych
i Średnich Przedsiębiorstw
Związek Pracodawców Klastry Polskie
Giełda Papierów Wartościowych
Izba Domów Maklerskich
Izba Zarządzających Funduszami
i Aktywami
Krajowa Spółdzielcza Kasa
Oszczędnościowo-Kredytowa
Konferencja Przedsiębiorstw
Finansowych w Polsce
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
Krajowa Izba Doradców
Restrukturyzacyjnych
Krajowa Rada Komornicza

-

-

-

-

Krajowe Stowarzyszenie Funduszy
Poręczeniowych
Krajowy Związek Banków
Spółdzielczych
Polska Izba Pośredników
Ubezpieczeniowych i Finansowych
Polska Izba Ubezpieczeń
Polska Organizacja Niebankowych
Instytucji Płatności - Związek
Pracodawców
Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
Polski Związek Windykacji
Polskie Stowarzyszenie Inwestorów
Kapitałowych
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Stowarzyszenie Inwestorów
Indywidualnych
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Stowarzyszenie Polskich Brokerów
Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
Związek Banków Polskich
Związek Maklerów i Doradców
Związek Polskiego Leasingu
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
Izba Bawełny w Gdyni
Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych
i Recyklingu
Polska Izba Gospodarcza Przemysłu
Drzewnego
Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu
Tytoniowego
Odlewnicza Izba Gospodarcza
Ogólnopolska Izba Gospodarcza
Producentów Mebli
Polska Izba Producentów na Rzecz
Obronności Kraju
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Polska Izba Przemysłu Jachtowego
i Sportów Wodnych - POLSKIE
JACHTY
Polska Unia Dystrybutorów Stali
Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego
Stowarzyszenie Dystrybutorów
i Producentów Części Motoryzacyjnych
Stowarzyszenie Notariuszy
Rzeczpospolitej Polskiej
Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu
Lotniczego

-

-
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Stowarzyszenie Producentów
i Importerów Urządzeń Grzewczych
Stowarzyszenie Techniczne Odlewników
Polskich
Związek Pracodawców Przemysłu
Odzieżowego i Tekstylnego
Związek Pracodawców "Polskie Szkło"
Związek Producentów Sprzętu
Oświetleniowego „Pol-lighting"
Federacja Związków Pracodawców
Ochrony Zdrowia Porozumienie
Zielonogórskie
Izba Gospodarcza „FARMACJA
POLSKA”
Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów
Aptecznych i Aptek
Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Naczelna Izba Aptekarska
Naczelna Izba Lekarska
Ogólnopolska Izba Gospodarcza
Wyrobów Medycznych POLMED
Polska Izba Informatyki Medycznej
Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego
i Wyrobów Medycznych POLFARMED
Polska Izba Zielarsko-Medyczna
i Drogeryjna
Polski Związek Producentów Leków Bez
Recepty PASMI
Polski Związek Pracodawców Przemysłu
Farmaceutycznego
Polski Związek Przemysłu
Kosmetycznego
Polskie Stowarzyszenie Przemysłu
Kosmetycznego i Detergentowego
Związek Pracodawców Hurtowni
Farmaceutycznych
Związek Pracodawców Innowacyjnych
Firm Farmaceutycznych
Izba Gospodarcza Handlowców,
Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz
Izba Zbożowo-Paszowa
Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysłu
Spożywczego i Opakowań”
Krajowy Związek Spółdzielni
Mleczarskich Związek Rewizyjny
Polska Federacja Producentów Żywności
Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb

-

-

-

-

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników Przemysłu
Spożywczego
Stowarzyszenie Polskich Producentów
Wyrobów Czekoladowych
i Cukierniczych
Stowarzyszenie Producentów Pomidorów
i Ogórków pod Osłonami
Stowarzyszenie Producentów Ryb
Łososiowatych
Stowarzyszenie Rzemieślników
Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej
Związek Polskie Mięso
Związek Pracodawców Polski Przemysł
Spirytusowy
Związek Pracodawców Przemysłu
Piwowarskiego – Browary Polskie
Związek Producentów Cukru
Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy
Rzeczypospolitej Polskiej
Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni
Spożywców „Społem”
Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców
i Drobnej Wytwórczości
Polska Izba Gospodarcza Importerów,
Eksporterów i Kooperacji
Polska Izba Handlu
Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
Polska Rada Centrów Handlowych
Polskie Stowarzyszenie Vendingu
Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
Stowarzyszenie Eksporterów
Równoległych
Federacja Porozumienie Polskiego Rynku
Nieruchomości
Geodezyjna Izba Gospodarcza
Izba Gospodarcza „Ciepłownictwo
Polskie”
Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
Krajowe Forum Chłodnictwa - Związek
Pracodawców
Ogólnopolski Związek Pracodawców
Niepublicznych Operatorów Pocztowych
Polska Federacja Organizacji Zarządców,
Administratorów i Właścicieli
Nieruchomości

-
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Polska Federacja Rynku Nieruchomości
Polska Federacja Stowarzyszeń
Rzeczoznawców Majątkowych
Polska Federacja Turystyki Wiejskiej
„Gospodarstwa Gościnne”
Polska Izba Firm Szkoleniowych
Polska Izba Gospodarcza Czystości
Polska Izba Ochrony
Polska Izba Pogrzebowa
Polska Izba Przemysłu Targowego
Polska Izba Rzeczoznawstwa
Majątkowego
Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów
Polska Izba Turystyki
Polska Organizacja Branży Parkingowej
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń
Polskie Stowarzyszenie Prawników
Przedsiębiorstw
Polskie Towarzystwo Tłumaczy
Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Stowarzyszenie Komunikacji
Marketingowej
Forum Przewoźników Ekspresowych
Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Przewoźników Osobowych
Ogólnopolski Związek Pracodawców
Transportu Drogowego
Polska Izba Cła Logistyki i Spedycji
Polska Izba Gospodarcza Transportu
Samochodowego i Spedycji
Polska Izba Spedycji i Logistyki
Railway Business Forum
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Komunikacji RP
Zrzeszenie Międzynarodowych
Przewoźników Drogowych
Związek Armatorów Polskich
Związek Niezależnych Przewoźników
Kolejowych
Związek Pracodawców Kolejowych
Izba Energetyki Przemysłowej
i Odbiorców Energii
Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony
Środowiska
Izba Gospodarcza Gazownictwa

-

-

-

Krajowa Izba Biopaliw
Polska Geotermalna Asocjacja im. prof.
Juliana Sokołowskiego
Polska Izba Biomasy
Polska Izba Gospodarcza Energetyki
Odnawialnej i Rozproszonej
Polska Izba Paliw Płynnych
Polska Organizacja Gazu Płynnego
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu
Naftowego
Polska Organizacja Rozwoju Technologii
Pomp Ciepła
Polski Komitet Energii Elektrycznej
Polskie Stowarzyszenie Energetyki
Wiatrowej
Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw
Paliwowych
Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni
Zawodowych
Polskie Towarzystwo Energetyki
Słonecznej - ISES
Polskie Towarzystwo Przesyłu
i Rozdziału Energii Elektrycznej
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Stowarzyszenie Energii Odnawialnej
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich
Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności –
ETA
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników Przemysłu
Naftowego i Gazowniczego
Stowarzyszenie Niezależnych
Wytwórców Energii Skojarzonej
Stowarzyszenie Polskich Energetyków
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
Towarzystwo Gospodarcze Polskie
Elektrownie
Towarzystwo Obrotu Energią
Związek Pracodawców Forum Energetyki
Odnawialnej
Krajowy Związek Pracodawców Branży
Geologicznej
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
Stowarzyszenie Kopalń Odkrywkowych
Związek Pracodawców Polska Miedź
Izba Architektów Rzeczypospolitej
Polskiej

-

-
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Konfederacja Budownictwa
i Nieruchomości
Izba Projektowania Budowlanego
Ogólnopolska Izba Gospodarcza
Drogownictwa
Polska Izba Gospodarcza Rusztowań
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Polska Izba Przemysłowo-Handlowa
Budownictwa
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa
Ekologicznego
Polski Związek Pracodawców
Budownictwa
Polski Związek Producentów Farb
i Klejów
Polski Związek Producentów Kruszyw
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów
Ociepleń
Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów
Stowarzyszenie Producentów Betonów
Stowarzyszenie Producentów Cementu
Stowarzyszenie Wykonawców Dachów
Płaskich i Fasad (DAFA)
Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki
Złomem
Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ochrony
Środowiska
Ogólnopolska Izba Gospodarcza
Recyklingu
Polska Izba Gospodarki Odpadami
Związek Pracodawców Gospodarki
Odpadami
Związek Pracodawców Przemysłu
Opakowań i Produktów w Opakowaniach
EKO-PAK
Związek Pracodawców Izba Recyklingu
i Odzysku Odpadów
Izba Gospodarki Elektronicznej
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki
i Telekomunikacji
Polska Izba Informatyki
i Telekomunikacji
Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
Związek Importerów i Producentów
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
Branży RTV i IT – ZIPSEE „Cyfrowa
Polska”

-

-

-

-

Związek Pracodawców AGD -CEDED
Polska - Conseil Europeen de la
Construction d'Appareils Domestiques
Związek Pracodawców Branży
Internetowej IAB Polska
Związek Pracodawców Mediów
Elektronicznych i Telekomunikacji
Mediakom
Związek Pracodawców Mediów
Publicznych
Akademickie Inkubatory
Przedsiębiorczości
Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
Polska Izba Gospodarcza
Zaawansowanych Technologii
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków
Innowacji i Przedsiębiorczości
Stowarzyszenie Top 500 Innovators
Polskie Forum HR
Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia
Stowarzyszenie Inspektorów Pracy RP
Amerykańska Izba Handlowa
Brytyjsko-Polska Izba Handlowa
Francusko-Polska Izba Gospodarcza
Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza
Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza
Polsko-Niemiecka Izba PrzemysłowoHandlowa
Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza
Polsko-Rosyjska Izba HandlowoPrzemysłowa.
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza
Stowarzyszenie Greckich
Przedsiębiorców w Polsce
Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa
w Polsce
Krajowa Rada Notarialna
Ogólnopolski Związek Pracodawców
Zakładów Aktywności Zawodowej
i Innych Przedsiębiorstw Społecznych
Polska Izba Druku
Polska Izba Ekologii
Polska Izba Gospodarcza "Ekorozwój"
Polska Izba Książki
Polskie Stowarzyszenie Paliw
Alternatywnych
Stowarzyszenie Papierników Polskich

-

-
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Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości
i Rozwoju
sp. z o.o. (koordynator Krajowego Klastra
Kluczowego MedSilesia)
Klaster Gospodarki Odpadowej
i Recyklingu, Krajowy Klaster Kluczowy
Forum Związków Zawodowych
NSZZ Solidarność
Ogólnopolskie Porozumienie Związków
Zawodowych
Związek Zawodowy Pracowników
Państwowej Inspekcji Pracy
Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych
Fundacja Małych i Średnich
Przedsiębiorstw
Fundacja Republikańska
Fundacja Res Publica im. Henryka
Krzeczkowskiego
Fundacja Strefa Zieleni
Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Fundacja WWF Polska
Instytut Autostrada Technologii
i Innowacji
Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Instytut Sobieskiego
Rada Główna Instytutów Badawczych
Unia Metropolii Polskich
Unia Miasteczek Polskich
Związek Gmin Wiejskich
Rzeczypospolitej Polskiej
Związek Miast Polskich
Związek Powiatów Polskich
Związek Województw Rzeczypospolitej
Polskiej
Europejskie Centrum Konsumenckie
w Polsce
Federacja Konsumentów
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
Naczelny Sąd Administracyjny
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Bydgoszczy
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku

-

-

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gdańsku
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gliwicach
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gorzowie
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Kielcach
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Krakowie
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Lublinie
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Łodzi
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Olsztynie
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Opolu
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Rzeszowie
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Szczecinie
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie
Wojewódzki Sąd Administracyjny we
Wrocławiu
Federacja Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych Naczelna Organizacja
Techniczna
Fundacja Firmy Rodzinne (FFR)
Fundacja na Rzecz Bezpiecznego Obrotu
Prawnego
Izba Gospodarcza „Apteka Polska”
Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów
Zagranicznych w Polsce
Kongres Budownictwa
Krajowa Federacja Konsumentów
Krajowa Izba Rozliczeniowa
Krajowa Rada Izb Rolniczych
Krajowa Rada Sądownictwa
Krajowy Związek Rolników Kółek
i Organizacji Rolniczych

-
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Ogólnopolski Związek Pracodawców
Niepublicznych Operatorów Pocztowych
Polska Agencja Informacji i Inwestycji
Zagranicznych
Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości
Polska Izba Ochrony Osób i Mienia
Polski Związek Pracodawców
Prywatnych Branży Kosmetycznej
Sąd Najwyższy
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Stowarzyszenie Inicjatywa Firm
Rodzinnych
Stowarzyszenie Polska Federacja
Producentów Żywności
Stowarzyszenie Polskich Brokerów
Polska Izba Brokerów
Stowarzyszenie Producentów
Kosmetyków i Środków Czystości
Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy
Inwestycyjnych
Zrzeszenie Prawników Polskich
Zrzeszenie Związków Zawodowych
Energetyków
Związek Pracodawców AGD
Związek Pracodawców Przemysłu
i Urządzeń Pomiarowych
Związek Przedsiębiorstw Leasingowych
Fundacja Instytut Biznesu Rodzinnego
Instytut Allerhanda
Klub Jagielloński
Startup Poland
Mam Startup
Startup Hub Poland Foundation
Startup Grind
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Twój StartUp
Startup Insider
Top500 Innovators
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów
Badawczych Unii Europejskiej
Polski Fundusz Rozwoju

Uwagi zgłosiły następujące podmioty:
-

-

Komisja Nadzoru Finansowego
Rządowe Centrum Legislacji
Prokuratoria Generalna RP
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
NSZZ Solidarność
Business Centre Club
Izba Domów Maklerskich
Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
Polska Rada Centrów Handlowych
Polsko-Niemiecka Izba PrzemysłowoHandlowa
Akademia Liderów Innowacji
i Przedsiębiorczości Fundacja dra
Bogusława Federa

-

Krajowa Rada Notarialna
Forum Związków Zawodowych
Pracodawcy RP
Krajowa Izba Radców Prawnych
Stowarzyszenie Notariuszy RP
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
Krajowa Rada Izb Rolniczych
Polskie Stowarzyszenie Inwestorów
Kapitałowych
Związek Banków Polskich
Sąd Najwyższy
Startup Poland
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Giełda Papierów Wartościowych

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji i opiniowania dotyczyły w szczególności:
-

potrzeby powołania nowej formy prawnej w systemie spółek handlowych,

-

odejścia od tzw. zasady surowości statutu,

-

struktury organów (w szczególności swobody wyboru pomiędzy systemem
monistycznym i dualistycznym),

-

struktury majątkowej opartej o kapitał akcyjny i akcje beznominałowe,

-

minimalnego progu kapitałowego,

-

możliwości wnoszenia do PSA wkładów w postaci pracy i usług,

-

mechanizmu ochrony wierzycieli, w tym kapitału zapasowego i odpowiedzialności
funkcjonariuszy spółki za jej zobowiązania,

-

dematerializacji akcji,

-

rejestru akcjonariuszy, zwłaszcza katalogu podmiotów uprawnionych do jego
prowadzenia, formy i zawartości rejestru, skutku wpisu oraz ochrony nabywcy
w dobrej wierze,

-

możliwości obrotu akcjami PSA na rynku zorganizowanym,

-

wykorzystania narzędzi elektronicznych przy zawiązywaniu spółki i w trakcie jej
funkcjonowania,

-

procedury likwidacji spółki.

Propozycje zmian wniesione w ramach konsultacji publicznych i opiniowania zostały
wnikliwie przeanalizowane. Zgłoszone uwagi były przedmiotem dyskusji na konferencji
uzgodnieniowej w dniu 26 czerwca 2018 r.
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Szczegółowe omówienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji zostało przedstawione
w załączniku nr 1 (uwagi z konsultacji publicznych) oraz załączniku nr 2 (uwagi
z opiniowania), zgodnie z wytycznymi zawartymi § 51 uchwały nr 190 Rady Ministrów
z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006,
z późn. zm.).
W wyniku uwag zgłoszonych w ramach opiniowania i konsultacji m.in.:
-

dodano w projekcie przepis przewidujący odpowiedzialność członków zarządu za
zobowiązania spółki w razie bezskuteczności egzekucji z majątku spółki,

-

wprowadzono w projekcie zmiany uspójniające przepisy dotyczące dematerializacji
akcji PSA (rejestru akcjonariuszy) z przepisami, jakie są równolegle projektowane dla
spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych (projekt UD117 w trakcie konsultacji),

-

dodano szereg przepisów uspójniających regulację PSA z przepisami dotyczącymi
innych spółek kapitałowych,

-

dokonano przeglądu przepisów ustaw i zaproponowano szereg zmian w ustawach
odrębnych odnoszących się do kapitału zakładowego spółek kapitałowych, w celu
usunięcia wątpliwości co do stosowania tych przepisów do PSA,

-

uzupełniono projekt o zmiany w ustawie – Prawo o notariacie.

III. Przedstawienie wyników zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji albo
uzgodnienia projektu z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym
Europejskim Bankiem Centralnym.
Projekt ustawy nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.
Zgodnie z opinią Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 czerwca 2018 r.,
DPUE.920.803.2018/2/SŻ,DL, projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Zgłoszone zastrzeżenia zostały wyjaśnione.
IV. Podmioty, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem w trybie
przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 Regulaminu pracy Rady
Ministrów, projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej
Rządowego Centrum Legislacji. Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad
projektem w trybie ww. ustawy.
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Warszawa, 26 października 2018 r.
Załącznik nr 1 do raportu z konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (UD 154).
Lp.

Podmiot zgł.
uwagę

Jedn.
red.

Treść uwagi

Stanowisko MPiT

UWAGI OGÓLNE
1.

NSZZ
Solidarność

Uwaga
ogólna

Przedstawione w projekcie rozwiązania stanowią próbę wyjścia naprzeciw
postulatom rynku start-upów i nowoczesnych technologii. Rozumiejąc potrzebę
wspierania rozwoju oraz pobudzania przedsiębiorczości pragnę zwrócić uwagę
projektodawców na kwestie związane z bezpieczeństwem obrotu
gospodarczego oraz z ugruntowaną systematyką polskiego rynku spółek.
Proponowana w projekcie prosta spółka akcyjna, zwana dalej PSA, może być
zawiązana z kapitałem na symbolicznym poziomie 1 zł, co w naszej ocenie
przeczy idei spółki kapitałowej, jako spółki dysponującej i zabezpieczonej
kapitałem zakładowym. Spółka kapitałowa jest rodzajem spółki, w którym
najistotniejszy jest jej majątek, czyli kapitał. Tę formę prawną organizacji
podmiotów gospodarczych najczęściej wykorzystuje się w prowadzeniu dużych
przedsiębiorstw oraz w wewnętrznej organizacji grup kapitałowych. Spółka
akcyjna kojarzy się w obrocie gospodarczym ze spółką dysponującą większym
kapitałem, o znacznym zasięgu i skali działania. Dlatego tez powstanie prostej
spółki akcyjnej w proponowanej formie nie przystaje do naszego systemu prawa
handlowego. Jest ona raczej rozwiązaniem, które w naszym systemie należałoby
umieścić pomiędzy spółkami osobowymi a spółką z o.o. Autorzy projektu
wskazują na istnienie spółek kapitałowych o niskim kapitale zakładowym w
większości krajów europejskich. Jednakże zauważyć należy, że są to zazwyczaj
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które ze swej natury są
skierowane do mniejszych przedsięwzięć. Natomiast start-upy, które mają być
głównym adresatem tego rodzaju spółek są zazwyczaj, zwłaszcza w początkowej
fazie działalności, bardzo małymi firmami, gdzie sami założyciele są osobiście
zaangażowani w prowadzenie spraw spółki. Oddzielenie sfery zarządzania od
sfery własności jest kolejną cechą spółek kapitałowych, a zwłaszcza spółki
akcyjnej. W tym obszarze PSA ma cechy typowej spółki osobowej.

Uwagi nieuwzględnione.
W dobie ciągłego znaczenia innowacyjności i kapitału
ludzkiego, trudno dostrzegać istotę spółki kapitałowej w fakcie
posiadania kapitału zakładowego.
Jak wynika z OSR, w krajach UE występują nie tylko sp. z o.o.
ale także uproszczone spółki akcyjne z symbolicznym
kapitałem zakładowym. Idea kapitału zakładowego jest
całkowicie obca systemom common law.
Kapitałowa forma prostej spółki akcyjnej umożliwia
finansowanie jej działalności przez inwestorów, co jest
kluczowe w przypadku przedsięwzięć realizowanych
w obszarze inwestycji i nowych technologii. Inwestorzy
w zamian za finansowanie działalności spółki obejmują akcje
(w przypadku prostej spółki akcyjnej są to akcje
beznominałowe).
Ponadto wspólnicy spółki kapitałowej odpowiadają za
zobowiązania spółki do wysokości wniesionych wkładów.
Wskazana forma odpowiedzialności za zobowiązania spółki
jest dostosowana do specyfiki startupów. Z kolei obecny
katalog spółek osobowych jest komplementarny –
ukształtowanie PSA jako spółki osobowej prowadziłoby do
dublowania obecnych instytucji i nie stanowiłoby ułatwienia dla
inwestorów. PSA łączy pewne elementy spółek osobowych
i kapitałowych. W szczególności należy wskazać na możliwość
obejmowania akcji za prace i usługi oraz znaczną swobodę
kształtowania wewnętrznych stosunków spółki między
wspólnikami.

2.

NSZZ
Solidarność

Uwaga
ogólna

Ponadto podkreślić należy, że proponowany model PSA może być i z pewnością
będzie wykorzystywany nie tylko przez innowacyjne firmy start-upowe. Nie ma w
naszym prawodawstwie definicji tego rodzaju firm, a przez to nie można

Uwaga nieuwzględniona.
Trudno przyjąć, że minimalny kapitał zakładowy w sp. z o.o. na
poziomie 5 tys. zł pełni funkcję gwarancyjną czy stanowi rodzaj
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3.

Business Centre
Club (BCC)

Uwaga
ogólna

zagwarantować, że tylko te firmy będą korzystały z zaproponowanego
rozwiązania. Ze względu na niskie wymogi formalne można nawet pokusić się o
stwierdzenie, że będzie ona tanią i prostszą alternatywą dla najbardziej
popularnej jak do tej pory spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Tak więc
rozwiązania, które mają ułatwić życie młodym, ambitnym ludziom mogą być
wykorzystane przez nieuczciwych przedsiębiorców, którzy w bardzo
uproszczony i szybki sposób będą znikać z rynku.
Zwracam również uwagę na kwestie ochrony przyszłych wierzycieli spółki.
Jedyną ich ochroną , wynikającą ze specyfiki PSA, są testy wypłacalności
(zarząd byłby zobowiązany do badania w związku z każdą wypłatą na rzecz
wspólników pod tytułem korporacyjnym, czy mimo dokonania wypłaty w ciągu
roku spółka nie utraci możliwości regulowania wymagalnych zobowiązań), oraz
rezerwa na pokrycie przyszłych strat w postaci obowiązkowego kapitału
zapasowego. Ponadto, w przypadku ryzyka wystąpienia znacznej straty, walne
zgromadzenie mogłoby być zobowiązane do decyzji co do dalszego istnienia
spółki bądź jej likwidacji. Powyższe propozycje stanowią w mojej ocenie
niewystarczające zabezpieczenie, zwłaszcza, że projekt nie przewiduje osobistej
odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki. Wprowadzenie
PSA do polskiego prawodawstwa rodzi więc kolejne ryzyko dla wierzycieli.

testu powagi planowanych przedsięwzięć biznesowych.
W PSA przewidziano skuteczniejsze mechanizmy ochrony
wierzycieli funkcjonujące w oparciu o zakaz wypłat na rzecz
wspólników, które
zagrażałyby
wypłacalności spółki.
Utrzymywanie fikcyjnego zabezpieczenia na niskim poziomie
mija się z celem projektowanej regulacji.
W PSA przewidziano również obowiązek oszczędzania –
w postaci zasilenia kapitału akcyjnego. Minimalna wysokość
obowiązkowych odpisów z zysku na kapitał akcyjny jest
zależna
od
sumy
zobowiązań
spółki
wynikającej
z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok
obrotowy i stanowi ułamek tej sumy (5%). Dostosowanie
wysokości odpisów z zysku do wielkości zagregowanego
zadłużenia spółki pozwala stworzyć „bufor”, który może
znacznie skuteczniej amortyzować straty spółki i chronić jej
wypłacalność w wymiarze bilansowym niż arbitralna
i oderwana od rozmiarów przedsiębiorstwa kwota kapitału
zakładowego.
Ponadto członkowie organów spółki odpowiadają za zwrot
wypłaty solidarnie z jej odbiorcą, chyba że nie ponoszą winy.
W konsekwencji rozwiązania zaproponowane w PSA
zapewniają skuteczniejszą ochronę wierzycieli niż instytucja
kapitału zakładowego, na którym opiera się struktura
majątkowa sp. z o.o. i S.A.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy z dnia 15 maja 2018 r. o zmianie
ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw,
wprowadzenie do obrotu nowego typu spółki kapitałowej tj. prostej spółki akcyjnej
(PSA), ma ułatwić rozwój m.in. startupom. Prosta spółka akcyjna z założenia ma
łączyć cechy spółki z o.o. tj. stosunkowo proste i mało kosztowne założenie,
funkcjonowanie i likwidację spółki z zaletami spółki akcyjnej. Mając na uwadze
całokształt proponowanych przepisów nowelizacji, rozwiązania przewidziane w
projekcie, co do zasady powinny pozwolić ustawodawcy ten cel osiągnąć.
W związku z planowanymi zmianami, Business Centre Club przeprowadziło
wśród swoich członków ankietę. Wyniki sondy przeprowadzonej wśród
przedsiębiorców, jednoznacznie wskazują, iż obecnie przewidziane w prawie
formy prowadzenia działalności nie są dobrze dopasowane do specyfiki
firm w początkowej fazie rozwoju. Tego zdania było aż 70% ankietowanych
przedsiębiorców. Taka sama liczba przedsiębiorców wskazała na konieczność
wprowadzenia do systemu prawnego nowego typu spółki kapitałowej,

Uwaga do omówienia.
Zob. komentarz do uwagi nr 2.
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odpowiadającej wymogom startupów i małych firm. To z kolei pokazuje, iż
działania ustawodawcy, jeśli chodzi o stworzenie lepszych warunków dla
początkujących firm, jest uzasadnione i oczekiwane przez biznes.
Istnieje jednak poważne ryzyko związane z wejściem w życie przepisów o
PSA. Mianowicie rozwiązania dotyczące odpowiedzialności za długi
powstałe w związku z działalnością spółki. Należy tu wskazać na kwestię
odpowiedzialności za zobowiązania zarówno samej spółki, jak i członków
organów zarządzających spółką.
Projekt ustawy wprowadzającej do porządku prawnego prostą spółkę akcyjną
przewiduje co prawda obowiązek utworzenia kapitału zapasowego, na który
będzie trzeba przeznaczać co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki
kapitał ten nie osiągnie co najmniej 5% sumy zobowiązań spółki wynikających z
zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, jednak
zdaniem aż 70% ankietowanych przedsiębiorców, tego rodzaju rozwiązanie
realnie nie zabezpieczy wierzycieli przed nie ściągnięciem swoich
należności od prostej spółki akcyjnej. W tym kontekście warto wskazać na
powszechny problem zatorów płatniczych. Wejście w życie przepisów o PSA w
obecnym kształcie może to zjawisko jeszcze pogłębić.
Należy oczywiście mieć świadomość, iż prosta spółka akcyjna, jak sama nazwa
wskazuje, ma być prostym rozwiązaniem, co naturalnie stoi w sprzeczności z
wprowadzaniem jakichś szczególnych rozwiązań, jednak w tym przypadku, ze
względu na możliwe daleko idące konsekwencje dla uczestników obrotu
gospodarczego, należy wprowadzić rozwiązania wprowadzające większą
odpowiedzialności za zobowiązania, zarówno spółki, jak i członków
organów zarządzających.
Projekt przewiduje także, iż wartość świadczeń spełnianych przez PSA na rzecz
ogólnie mówiąc podmiotów powiązanych, nie może przekroczyć wartości
godziwej świadczenia wzajemnego otrzymanego przez PSA. Jak wskazali
ankietowani przedsiębiorcy, wprowadzenie instytucji wartości godziwej przy
rozliczeniach pomiędzy PSA a podmiotami powiązanymi, może nie uchronić
realnie przed nadużyciami.
Mając powyższe na uwadze, zdaniem BCC należy wprowadzić zapisy
zabezpieczające w sposób dostateczny wierzycieli np. przed transferem
środków do menedżerów PSA, którzy jednocześnie świadczą usługi na rzecz
PSA jako podmioty zewnętrzne. Łatwo sobie bowiem wyobrazić wygórowane
oczekiwania osób wymieniających swoje „wyjątkowe” kompetencje i
specjalistyczną wiedzę.
Przepisy prostej spółki akcyjnej nie przewidują także odpowiedzialności
członków zarządu, czy też rady dyrektorów, za zobowiązania spółki w

3

przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Zdaniem aż
90%
ankietowanych
przedsiębiorców,
rodzi
to
poważne
ryzyko
niezaspokojenia roszczeń po stronie wierzycieli spółki. Przedsiębiorcy
wskazali również, iż zawieranie umów z prostą spółką akcyjną, w przypadku gdy
spółka ta jest dłużnikiem, będzie rodziło duże ryzyko. Dlatego należałoby
wprowadzić takie regulacje do przedmiotowego projektu ustawy.
Mając na względzie powyższe, zawieranie umów z prostą spółką akcyjną, gdzie
spółka to dłużnik, będzie dla wielu przedsiębiorców ryzykowne. Oczywistym jest,
że prowadzenie każdej działalności gospodarczej jest ryzykowne, jednak w
przypadku PSA, zapisy dotyczące zabezpieczenia wierzycieli spółki,
odpowiedzialności samej spółki za zobowiązania, brak zapisów o
odpowiedzialności subsydiarnej menedżerów PSA za jej zobowiązania, będą
nieść za sobą większe niż przeciętnie spotykane w obrocie, ryzyko braku
ściągalności należności od PSA. To z kolei może spowodować brak zaufania do
PSA jako wypłacalnego podmiotu, w tym brak zaufania inwestorów czy instytucji
finansowych do PSA. W konsekwencji PSA może okazać się nie tak popularna
wśród startupów, jak zakładają projektodawcy ustawy. Należy zatem wprowadzać
ułatwienia, przy jednoczesnym lepszym zabezpieczeniu wierzycieli.
4.

Izba Domów
Maklerskich

Uwaga
ogólna

Izba zwraca uwagę, że równolegle toczą się prace nad nowelizacją kodeksu
spółek handlowych, która ma wprowadzić obligatoryjną dematerializację
wszystkich akcji (również niepublicznych). Proponowana nowelizacja
przewiduje również konstrukcję elektronicznego rejestru akcjonariuszy, którego
prowadzenie Spółki będą musiały zlecić np. firmie inwestycyjnej. Projekt w wersji
z dnia 5 lutego 2018 r. był opiniowany m.in. za pośrednictwem Izby.
Zgodnie z projektem dotyczącym dematerializacji z dnia 5 lutego, akcje spółki
niepublicznej mają podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.
Nowelizacja ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., natomiast zgodnie z
projektem komentowanej ustawy, ma ona wejść w życie z dniem 1 czerwca 2019
r. Dematerializacja akcji obejmie spółki akcyjne oraz, w związku z odwołaniem do
przepisów, spółki komandytowo-akcyjne. W ocenie Izby, regulacje dotyczące
zasad prowadzenia ewidencji/rejestrów akcji nie posiadających formy
dokumentu powinny być spójne. Na chwilę obecną, projekt z dnia 5 lutego
wprowadza całkowicie odrębny reżim niż projekt z dnia 15 maja. Przykładowo:
projekt z dnia 15 maja nie przewiduje, żeby wybór podmiotu prowadzącego
ewidencję był dokonywany uchwałą walnego zgromadzenia, tymczasem w
projekcie z dnia 5 lutego taki obowiązek został wprowadzony.

Uwaga uwzględniona.
Projekty UD154 i UD117 zostały uspójnione.

5.

Polska Spółka
Gazownictwa
Sp. z o.o.

Uwaga
ogólna

Jakkolwiek przedłożony do zaopiniowania projekt, wprowadzający do polskiego
systemu spółek handlowych nowy typ spółki - prostą spółkę akcyjną, będącą w
dużej mierze konstrukcją hybrydową, swoistym pomostem pomiędzy dwoma

Uwaga do omówienia.
Wymaga wyjaśnienia, w jakim konkretnie zakresie należałoby
regulację uprościć albo „odchudzić”.
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6.

Górnicza Izba
PrzemysłowoHandlowa

Uwaga
ogólna

obecnie unormowanymi spółkami kapitałowymi tj. spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością i spółką akcyjną, jest ideą słuszną, tym niemniej z uwagi na
swoiste „przeregulowanie ustawowe", należy wyrazić obawy, iż może ona wbrew pozorom - okazać się mniej atrakcyjną niż to zakłada ustawodawca formą prowadzenia działalności przez podmioty nie posiadające wystarczającego
kapitału, a opierające swój biznes w oparciu o know-how (startupy).
Należy odnotować, iż koncepcja Prostej Spółki Akcyjnej stanowi odpowiedź
ustawodawcy na aktualne, szybko zmieniające się warunki, funkcjonowania
podmiotów handlowych w obrocie prawnym, jak również nowe metody
pozyskiwania kapitału, wprowadzając prawną regulację elastycznej metody w
zakresie zdobywania finansowania na projekty rozwojowe przez startupy. Część
z proponowanych rozwiązań stanowi rewolucję w zakresie znanej,
dotychczasowej formalnej konstrukcji spółek (np. model akcji bez wartości
nominalnej, koncepcja kapitału akcyjnego), część zaś stanowi recepcję
rozwiązań obecnych w spółce z o.o. i S.A. Wydaje się jednak, że 122 przepisy,
które regulują wg projektu Prostą Spółkę Akcyjną stanowią dość obszerne
uregulowanie (przepisy dotyczące spółki z o.o. mają 150 przepisów) , co
czyni samą konstrukcję - wbrew przymiotnikowi określającemu istotę spółki
„prosta" - dość zawiłą, a tym samym mało czytelną dla podmiotów, które
będą działały w oparciu o tę formę prawną.
W związku z tym należy rekomendować uproszczenie, tudzież „odchudzenie"
obecnego projektu, a w tym celu zastosowanie - tam gdzie to możliwe zabiegów legislacyjnych w postaci odesłań do przepisów regulujących obecne
rozwiązania przyjęte w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i spółce
akcyjnej.

PSA ma być prosta do założenia i prowadzenia, ale
jednocześnie dawać dużo możliwości. W tym ma tkwić jej
prostota, a porównywać ją należy do spółki akcyjnej .
Można zastanawiać się, czy prostsza jest regulacja krótka,
bardzo ogólna, czy prostota to bardziej szczegółowe przepisy,
które są dla użytkowników czymś w rodzaju „mapy drogowej”.
Praktyka legislacyjna idzie częściej w drugim kierunku.
W ocenie MPiT, to zbyt obszerne odwołania czy bardzo ogólne
przepisy spowodowałyby, że nowe przepisy nie będą proste
w stosowaniu. Poziom szczegółowości regulacji musiał być też
dostosowany do pozostałych spółek w KSH.
Jeśli przepisy mają przewidywać elastyczne, czasem
alternatywne rozwiązania, przy jednoczesnym wytyczeniu
mapy drogowej dla założycieli i bez obszernych odesłań, to
regulacja nie może się zamknąć w kilkunastu artykułach.
Jednocześnie, alternatywne rozwiązania to tylko pozorna
komplikacja, bo jeśli założyciele nie wybiorą np. modelu rady
dyrektorów, to przepisy w tym zakresie nie będą ich spółki
dotyczyły.

Z treści uzasadnienia projektu nowelizacji ustawy wynika, że „impulsem do
rozważania potrzeby wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowego
typu spółki kapitałowej była analiza otoczenia prawnego funkcjonowania w
Polsce tzw. startupów, czyli przedsięwzięć realizowanych najczęściej w obszarze
nowych technologii, w warunkach dużej niepewności rynkowej, będących na
etapie poszukiwania powtarzalnego i skalowalnego modelu biznesowego”.
Zauważyć należy, że nowa spółka ma być spółką kapitałową, choć łączy w sobie
tak naprawdę elementy spółki osobowej i kapitałowej. Z jednej strony spółka ta
dopuszcza, i jak wynika z uzasadnienia projektu legislacyjnego, zasadza się na
możliwości wnoszenia jako wkładu do spółki osobistej wiedzy, pracy, know how
akcjonariuszy (przy równoczesnym ustaleniu, że minimalny kapitał akcyjny jest
symboliczny i wynosi zaledwie 1 zł), a z drugiej strony statuuje się tutaj
zasadniczą podstawę spółki kapitałowej, mówiącą o tym, że akcjonariusze nie
odpowiadają za zobowiązania spółki i nie ma tu subsydiarnej odpowiedzialności
za zobowiązania właścicieli. Odpowiedzialność taką konstruowano odpowiednio

Uwaga nieuwzględniona.
Zob. komentarz do uwagi nr 2.
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modelowo przy spółkach osobowych, jako tych w których to właśnie wkład
osobisty właścicieli stanowi kapitał spółki i z uwagi na charakter tego wkładu
pojawia się określona odpowiedzialność.
W świetle stwierdzenia dużej niepewności rynkowej przedsięwzięć, dla których
projektowana jest nowa spółka należy ocenić dość krytycznie brak
subsydiarnej odpowiedzialności akcjonariuszy, którzy wnoszą jako wkład
świadczenia niematerialne. W dotychczasowym rozumieniu doktryny i
doświadczeniach obrotu, odpowiedzialność ta świadczyła właśnie o zachowaniu
tej pewności i bezpieczeństwa obrotu, w tym w szczególności ochrony wierzycieli.
Podkreślić należy, że obecnie treść przepisu art. 14 § 1 Kodeksu spółek
handlowych wprost stanowi, że „przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie
może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług”.
W projekcie ustawy pomija się również co istotne odesłanie do art. 299 k.s.h.
(ustanawiającego
odpowiedzialność
członków
zarządu
spółki),
przy
równoczesnym wprowadzeniu możliwości przekształcenia się m.in. spółek z
ograniczoną odpowiedzialności w prostą spółkę akcyjną. Powyższe, mając na
uwadze
możliwość
uwolnienia
zarządów
spółek
z
ograniczoną
odpowiedzialnością od odpowiedzialności za zobowiązania spółki, da asumpt
wielu tym spółkom do podjęcia decyzji o odpowiednim przekształceniu, a to z
kolei negatywnie wpłynie na ochronę wierzycieli. Podmioty zrzeszone w Izbie, z
uwagi na zakres prowadzonej działalności gospodarczej, są stronami bardzo
dużej liczby umów z udziałem spółek z ograniczona odpowiedzialnością, dlatego
też obawy w zakresie proponowanych rozwiązań legislacyjnych znajdują
uzasadnienie.
Wniosek: istnieje możliwość powstawania spółek z quasi-kapitałem, które będą
mogły zaciągać zobowiązania, pobierać kredyty i towary, następnie zaś znikną z
rynku, np. z powodu rozwiązania spółki lub przeniesienia siedziby za granicę –
stosownie do art. 300118. Odpowiedzialność majątkowa takiej spółki będzie
od samego początku jej funkcjonowania iluzoryczna, natomiast brak
odpowiedzialności majątkowej członków zarządu jak najbardziej realny
(gwarantowany ustawowo); co może stanowić zagrożenie dla obrotu
gospodarczego.
7.

Górnicza Izba
PrzemysłowoHandlowa

Uwaga
ogólna

Skoro główną przeszkodę w podjęciu działalności przez „start-upy” stanowi
bariera kapitałowa, to najprostszym sposobem regulacji byłoby obniżenie – i
tak niskiego – progu kapitałowego w spółkach z o.o.
Powoływane w ocenie skutków regulacji przykłady rozwiązań stosowanych w
innych państwach dotyczą przede wszystkim spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością i z tego powodu nie są związane z prestiżem, marką,
znaczeniem kapitałowym, przynależnym spółkom akcyjnym.

Uwaga nieuwzględniona.
Struktura majątkowa sp. z o.o. – oparta na kapitale
zakładowym – nie jest funkcjonalna dla przedsięwzięć
realizowanych w obszarze innowacji i nowych technologii.
W szczególności model sp. z o.o. nie pozwala na
wprowadzenia akcji beznominałowych, które z kolei
umożliwiają wnoszenie wkładów w postaci pracy i usług. Istotą
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przepisów o PSA nie jest samo obniżenie kapitału
„początkowego”, a potrzeba wprowadzenia zupełnie nowej
formuły struktury kapitałowej.
8.

Polska Rada
Centrów
Handlowych

Uwaga
ogólna

Stworzenia PSA, jak wynika z uzasadnienia projektu, stanowi odpowiedź na
docierające do Ministerstwa sygnały z rynku, wskazujące, że obowiązujące
rozwiązania prawne nie spełniają wymagań koniecznych do skutecznego
prowadzenia działalności innowacyjnej, m.in. przez startupy. Obecnie osoby,
które zamierzają rozpocząć prowadzenia działalności innowacyjnej w formie
spółki kapitałowej stają przed koniecznością wyboru pomiędzy dwiema formami
prawnymi – spółką z ograniczoną odpowiedzialność a spółką akcyjną.
Podkreślić jednocześnie należy, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie
zapewnia w sposób wystarczający różnorodnych form prostej inwestycji w
przedsięwzięcie, a jej ewentualne przekształcenie w spółkę akcyjną w razie
zamiaru – przykładowo – wejścia na giełdę jest problematyczne. Utworzenie i
prowadzenie spółki akcyjnej natomiast jest stosunkowo drogie i skomplikowane.
Wskazane powyżej utrudnienia mogą być postrzegane jakom niewspółmierne,
zwłaszcza w kontekście podstawowej cechy działalności innowacyjnej, czyli
ryzyka braku skomercjalizowania pomysłu lub też nierozwinięcia działalności na
tak dużą skalę, jak wstępnie planowano. Dlatego też, zasadniczo pozytywnie
odnieść się należy do propozycji stworzenia nowej formy prawnej spółki
kapitałowej, które rzeczywiście odpowiadać będzie potrzebom, jakie
prezentowane są przez podmioty rozpoczynające prowadzenie działalności
gospodarczej, w szczególności w obszarze innowacyjności.
Niemniej jednak, uzasadnione wydaje się poddanie Ministerstwu pod rozwagę
ograniczenie zakresu zastosowania projektowanych przepisów wyłącznie
do określonych rodzajów działalności gospodarczej. Otwarcie bowiem
konstrukcji prostej spółki akcyjnej dla tak szerokiego kręgu podmiotów,
obejmującego w praktyce wszystkich przedsiębiorców funkcjonujących na rynku,
może wiązać się z szeregiem problemów wynikających z tak powszechnym
wprowadzeniem zupełnie nowej – i wcześniej nieznanej polskiemu systemowi
prawnemu – formy spółki kapitałowej.
W uzasadnieniu omawianego projektu Ministerstwo wielokrotnie podkreśla, że
przedstawiona inicjatywa skierowana jest w szczególności do podmiotów
prowadzących działalność innowacyjną. Być może jednak lepszym rozwiązaniem
byłoby ukształtowanie prostej spółki akcyjnej jako formy przejściowej,
umożliwiającej, w szczególności twórcom nowych technologii, ich wejście na
rynek, mimo posiadania niewielkiego kapitału zakładowego, z wykorzystaniem
dodatkowo elastycznych i uproszczonych form rejestracji. W tym kontekście
wskazać należy, że niezbędne byłoby odpowiednie skorelowanie czasu trwania

Uwaga nieuwzględniona.
PSA powinna stanowić w ocenie MPiT uniwersalną formę
prowadzenia działalności gospodarczej, która może przyczynić
się do podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki.
W toku prac nad projektem uznano, że nie znajduje
uzasadnienia przedmiotowe ani czasowe limitowanie
możliwości wykorzystywania PSA. Z uzasadnienia projektu
jednoznacznie wynika, że szeroko rozumiane startupy nie są
jedynymi odbiorcami regulacji. Nie znajdujemy dostatecznego
uzasadnienia, by ograniczyć zakres zastosowania przepisów
o PSA, tym bardziej, że przepisy dot. zdecydowanej
większości spółek handlowych takiego ograniczenia nie
przewidują.
Pojawia się też pytanie o to, jak należałoby sformułować
sugerowane ograniczenia. Nie bez znaczenia jest tu fakt,
że prawo nie przewiduje definicji startupu ani faz jego rozwoju.
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PSA z cyklami funkcjonowania startupów. Prosta spółka akcyjna mogłaby być
formą prawną wykorzystywaną przez te podmioty w szczególności na
etapie od momentu powstania, przez fazę seed, aż do fazy rozruchu,
ewentualnie początku ekspansji. Następnie, po osiągnięciu przez taki podmiot
pewnego poziomu rozwoju mogłyby zostać podjęte czynności zmierzające do
przekształcenia prostej spółki akcyjnej w funkcjonujące już spółki: spółkę akcyjną
lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, które posiadają już ugruntowaną
pozycję w polskim systemie prawnym.
9.

Polska Rada
Centrów
Handlowych

Uwaga
ogólna

Podkreślić również należy, że przy wprowadzeniu tak istotnych zmian do
Kodeksu
spółek
handlowych,
pożądane
byłoby
przeprowadzenie
odpowiednich zmian legislacyjnych dotyczących pozostałych spółek
handlowych, w szczególności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki
akcyjnej, w zakresie kwestii, które obecnie wywołują szereg problemów
interpretacyjnych. Takie działanie ze strony Ministerstwa z pewnością
przyczyniłoby się do ułatwienia prowadzenia przez przedsiębiorców działalności
gospodarczej, nie tylko w zakresie działalności innowacyjnej.

Uwaga poza zakresem właściwości MPiT.

10.

PolskoNiemiecka Izba
PrzemysłowoHandlowa

Uwaga
ogólna.

Projekt przewiduje wprowadzenie do polskiego porządku prawnego nowego typu
spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej (dalej: „PSA”), która w założeniu
miałaby łączyć w sobie korzystne elementy spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej.
Podstawowym celem stworzenia PSA jest udostępnienie dogodnej formy prawnej
dla prowadzenia działalności przez startupy – tj. dynamicznie rozwijające się
przedsięwzięcia w innowacyjnych sektorach gospodarki, których celem jest
stworzenie opłacalnego modelu biznesowego.
Działalność w formie startup charakteryzuje się (zwłaszcza w Europie)
wykorzystaniem nowoczesnych form pozyskiwania kapitału (tzw. crowdfunding).
Przedsięwzięcia tego typu w przeważającej mierze mają charakter
krótkookresowy. W razie osiągnięcia sukcesu startupy przekształcają się w
spółki publiczne notowane na giełdzie lub zostają przejęte przez większe
podmioty. Z punktu widzenia potencjalnych inwestorów, inwestycja w startup jest
ryzykowna, ponieważ większość przedsięwzięć tego typu nie osiąga sukcesu i po
kilku latach przestaje istnieć. W przypadku powodzenia, inwestorzy mogą
spodziewać się często bardzo wysokiej stopy zwrotu.
W ocenie Komisji na szczególną uwagę w kontekście opiniowanego projektu
zasługują te rozwiązania prawne na gruncie regulacji PSA, które stanowią novum
w stosunku do przepisów odnoszących się do innych typów spółek handlowych.
Z aprobatą należy przyjąć rozwiązanie polegające na dopuszczeniu
zastosowania (fakultatywnie) tzw. systemu monistycznego w ramach
struktury organizacyjnej PSA oraz zastąpienie nienaruszalnego kapitału

Uwagi omówiona na konferencji uzgodnieniowej.
Co do obszerności ustawy – zob. komentarz do uwagi nr 5.
Wymaga wyjaśnienia, jakie niespójności systemowe i w jaki
sposób sugeruje usunąć Izba.
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zakładowego kapitałem akcyjnym i związane z tym przyjęcie modelu akcji
bez wartości nominalnej. Zastrzeżenie budzi jednak obszerność
projektowanej regulacji oraz niespójności systemowe polegające na łączeniu
elementów pochodzących z reżimu prawnego spółek osobowych oraz łączenie
rozwiązań przyjętych na gruncie spółki akcyjnej z tymi odnoszącymi się do spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto opiniowany projekt tylko w
ograniczonym zakresie niweluje przeszkody dla rozwoju startupów
zidentyfikowane zarówno przez przedstawicieli tych środowisk oraz stronę
rządową.
11.

PolskoNiemiecka Izba
PrzemysłowoHandlowa

Uwaga
ogólna.

Należy wyrazić obawę, że zupełnie nowa forma prawna, jaką jest PSA pomimo
wskazywanych zalet w początkowym okresie swojego istnienia nie będzie
powszechnie wykorzystywana przez przedsiębiorców chociażby ze względu
na brak wiedzy na temat praktycznych aspektów prowadzenia działalności w
formie PSA i brak interpretacji przepisów w formie orzecznictwa sądowego,
komentarzy przedstawicieli doktryny, a także blogów i portali internetowych
zawierających często bardzo przydatne wskazówki praktyczne.
Ponadto wskazać należy, że prowadzenie działalności za pośrednictwem PSA
będzie miało charakter jedynie przejściowy. W razie powodzenia
przedsięwzięcia typu startup kolejnym krokiem jest bowiem „wejście na giełdę”
takiego przedsiębiorstwa, co wiąże się z koniecznością przekształcenia
dotychczasowej spółki w spółkę akcyjną spełniającą wymogi nakładane na spółki
publiczne. Biorąc pod uwagę wspomniane ułatwienia w zakresie
przeprowadzania emisji publicznych akcji, wykorzystywanie spółki akcyjnej stało
się znacznie bardziej atrakcyjne.

Uwaga omówiona na konferencji uzgodnieniowej.
Ze względu na elastyczną strukturę majątkową – opartą
o kapitał akcyjny i akcje beznominałowe – a także możliwość
wyboru systemu organów oraz wnoszenia wkładów w postaci
pracy i usług PSA powinna się cieszyć zainteresowaniem
inwestorów.
W projekcie uregulowano możliwość przekształcania PSA
w pozostałe spółki kapitałowe. W przypadku powodzenia
startupu i potrzeby wejścia na giełdę akcjonariusze będą mogli
zdecydować o przekształceniu PSA w spółkę akcyjną. W tym
znaczeniu „przejściowość” posłużenia się formą PSA jest
zgodna z zamierzeniem projektodawcy.

12.

PolskoNiemiecka Izba
PrzemysłowoHandlowa

Uwaga
ogólna.

Należy w pozytywny sposób ocenić działania mające na celu stworzenie
atrakcyjnych ram prawnych dla przedsięwzięć typu startup w Polsce w
szczególności poprzez eliminację przeszkód dla rozwoju środowiska
startupowego. Jednocześnie należy wskazać, że sposób, w jaki tego dokonano –
poprzez wprowadzenie całkowicie nowego typu spółki do polskiego systemu
prawa spółek handlowych wykracza poza to, co konieczne do osiągnięcia
opisywanych celów.
Wydaje się, że wiele pozytywnych zmian proponowanych przez projektodawców
mogłoby zostać zaimplementowanych do istniejących już typów spółek, w
szczególności do mało popularnej obecnie spółki komandytowo-akcyjnej, której
założenia wydają się odpowiadać potrzebom osób prowadzących działalność w
formie startupu.
Projektodawcy uzasadniają wprowadzenie nowej formy prawnej spółki zamiast
wykorzystania istniejących w polskim systemie prawa spółek typów spółek w
odniesieniu jedynie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – wskazując, że

Uwaga do omówienia.

Jak wskazano w uwadze, poważne wątpliwości może
budzić dokonanie poważnej operacji legislacyjnej na
setkach tysięcy „żywych organizmów”, jakimi są
funkcjonujące w obrocie sp. z o.o. i sp. akcyjne.
Ukształtowanie PSA jako spółki osobowej mogłoby zaś de
facto prowadzić do dublowania obecnych instytucji i nie
stanowiłoby ułatwienia dla inwestorów ani inwentorów.
Wg corocznych raportów przygotowywanych przez Startup
Poland, spółka komandytowo-akcyjna nie cieszy się
praktycznie żadną popularnością wśród startupów. Nie jest
więc jasne, na jakiej podstawie Izba upatruje w SKA
właściwej formy prawnej dla funkcjonowania startupów.
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ten typ spółki jest szczególnie powszechny wśród polskich przedsiębiorców i
dokonywanie zasadniczych zmian w przepisach regulujących prowadzenie
działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością byłoby operacją
ryzykowną biorąc pod uwagę bezpieczeństwo obrotu prawnego.
Jednocześnie projektodawcy nie wskazali, dlaczego proponowane zmiany nie
mogłyby zostać zaimplementowane do spółki komandytowo-akcyjnej, która
wydaje się być odpowiednią formą prawną dla przedsięwzięć typu startup.
13.

Akademia
Liderów
Innowacji i
Przedsiębiorczo
ści
Fundacja dr
Bogusława
Federa

Uwaga
ogólna

Zdaniem komentatorów, opinii, rozwiązania projektu, wychodzą poza ramy, jakie
zostały wskazane dla nowego rodzaju spółki kapitałowej. Zarzut, iż obecna
forma spółki z o.o. jest nieelastyczna wydaje się wątpliwy. Z uwagi na
możliwość regulowania przez wspólników szeregu kwestii w ramach ich
dodatkowych porozumień, zasobnej liczby dyspozytywnych przepisów k.s.h.
regulujących tą spółkę, a także a może przede wszystkim, wysoki stopień
swobody umów, jaki w niej obowiązuje. Te przesłanki wskazują, iż
prawdopodobnie nie ma potrzeby wprowadzenia do polskiego prawa
handlowego nowego typu spółki kapitałowej. Dużo prostsze byłoby
usunięcie deficytów spółki z o.o. oraz poprawienie jej mankamentów, niż
wprowadzanie nowej spółki, regulowanej przez nowe 123 artykuły.
Wprowadzenie nowego typu spółki kapitałowej wiązało będzie się z poniesieniem
dużych nakładów finansowych. Kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej ma
stanowić nowy rodzaj kapitału podstawowego. Obecnie funkcjonowanie obu
spółek kapitałowych oparte jest na kapitale zakładowym. Prosta spółka akcyjna
ma być nowym typem spółki kapitałowej, lecz ma być ona oparta na tzw. „kapitale
akcyjnym”. Zgodnie z art. 3002 projektowanej ustawy, akcje będą mogły być
obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. Wkładem
niepieniężnym zgodnie z projektem ustawy będzie mógł być ,,wszelki wkład
mający wartość majątkową’’, w tym świadczenie usług lub pracy. Akcje nie będą
posiadały wartości nominalnej i będą wyrażały prawa członkowskie w spółce, nie
zaś cząstkę kapitału akcyjnego jako kapitału podstawowego. Wkłady pieniężne
oraz te niepieniężne mające zdolność bilansową, wnoszone na pokrycie akcji,
miał by jednak zasilać kapitał akcyjny jako nową kategorię kapitału własnego.
Przedstawiciele doktryny jak i praktyki, jak m.in. P. Wiórek czy A. Kappes, są
krytyczni wobec wprowadzenia do polskiego prawa handlowego nowego typu
spółki kapitałowej. Jednak są też opinie pozytywne, jak wyrażona na łamach
dziennika ,,Rzeczpospolita’’ przez M. Przychodę.
Zdaniem P. Wiórka wprowadzenie tak skomplikowanej nowej formy prawnej
prowadzenia działalności gospodarczej do k.s.h. nie jest ani uzasadnione, ani
konieczne z prawno-porównawczego punktu widzenia. W jego opinii autorzy
projektu ustawy wyszli poza cele wyznaczone dla nowej regulacji. P. Wiórek

Uwagi do omówienia.
Choćby struktura kapitałowa sp. z o.o. – oparta o kapitał
zakładowy – nie pozwala na wprowadzenie akcji
beznominałowych, które z kolei warunkują możliwość
wnoszenia wkładów w postaci pracy i usług. Należy zauważyć,
że np. Ministerstwo Sprawiedliwości w swych uwagach
wskazało na potrzebę unowocześnienia regulacji dot. spółek
kapitałowych.
PSA wpisuje się w krajobraz KSH, stanowiąc regulację
pośrednią między sp. z o.o. a S.A.
Zob. też komentarz do uwagi nr 12.
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uważa, że nie sposób jest mówić o skostniałym czy nieelastycznym charakterze
regulacji w kodeksie spółek handlowych dotyczącym spółki z o.o. z uwagi na
obowiązujący w niej wysoki stopień swobody umów, dużą liczbę dyspozytywnych
przepisów regulujących tę formę czy także dopuszczalność regulowania między
wspólnikami szeregu kwestii w ramach ich dodatkowych porozumień (zgodnie z
zasadą swobody umów). Wręcz przeciwnie, to właśnie elastyczność regulacji
spółki z o.o. przemawia przeciwko tworzeniu nowego typu spółki w ramach
noweli do Kodeksu spółek handlowych zawierającej 123 artykuły. Tak
rozbudowana regulacja nie jest uzasadniona, gdyż – jak wynika z uzasadnienia
projektu – prosta spółka akcyjna nie ma na celu zastępowania spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością.
Stanowisko A. Kappesa wobec projektu prostej spółki akcyjnej jest także
krytyczne. Autorzy projektu w uzasadnieniu napisali, że nowa spółka ma służyć
przede wszystkim startup-om, a według A. Kappesa mogą one powstawać i
rozwijać się w formach już istniejących spółek kapitałowych: spółki z o.o. i
akcyjnej. Jeżeli osoby, które chcą założyć spółkę nie dysponują nawet kwotą
5000 zł (jaka jest potrzebna do założenia spółki z o.o.), a mogą jedynie wnieść do
niej swoją pracę lub usługi, to z całą pewnością na bazie takich wkładów nie
powinno tworzyć się spółki kapitałowej. Każda spółka powinna posiadać
,,majątek początkowy’’, który będzie służył pokryciu początkowych kosztów.
Zdaniem A. Kappesa bez tego spółka (wspólnicy) będą już od samego początku
zmuszani do zobowiązania się do pozyskiwania kapitału zewnętrznego (kredyty,
pożyczki itd.). Wniesienie do PSA wkładu o nieokreślonej wysokości oraz
możliwość wycofywania tych wkładów jest sprzeczne z art. 3 k.s.h., który
wyraźnie mówi o bezwzględnym obowiązku wniesienia wkładów do spółki.
Autorzy projektu wskazują w uzasadnieniu, że prosta spółka akcyjna ma zostać
utworzona przede wszystkim dla działalności start-upowej, ale nie tylko. Brak
ograniczenia, że prosta spółka akcyjna może służyć wyłącznie prowadzeniu
działalności start-upowej, budzi wątpliwości. Zdaniem autorów przedmiotowego
projektu, spółka z o.o. utrudnia realizację nowych celów i wyzwań przed jakimi
stają młode, innowacyjne firmy, jak np. wzrost znaczenia kapitału ludzkiego.
Natomiast spółka akcyjna jest droga i skomplikowana w jej utworzeniu i
prowadzeniu. Takie uzasadnienie jest wątpliwe, ponieważ dla działalności
innowacyjnej są przewidziane także inne formy. Poza formą spółki kapitałowej
przedsiębiorca, który chce prowadzić działalność innowacyjną może wybrać
jedną ze spółek osobowych (przede wszystkim spółkę jawną, czy komandytową),
ale też spółkę cywilną. To właśnie są właściwe formy przewidziane dla mikro
przedsiębiorców. Podkreślenia wymaga także fakt, iż w razie powodzenia
działalności założonej w formie jednej ze spółek osobowych, można ją zawsze
przekształcić w jedną ze spółek kapitałowych.
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14.

Akademia
Liderów
Innowacji i
Przedsiębiorczo
ści
Fundacja dr
Bogusława
Federa

Uwaga
ogólna

W projekcie Ustawy, brak jest równowagi pomiędzy interesami wierzycieli
spółki a interesami jej wspólników. W projekcie chroniony jest bardziej interes
wspólników spółki, nie zaś bezpieczeństwo w obrocie. Zasadą prawa spółek jest,
że albo w spółce, występują wspólnicy ponoszący nieograniczoną, osobistą
odpowiedzialność za zobowiązania spółki, albo takiej odpowiedzialności ponosić
nie będą, jednakże spółka jest wyposażona w majątek, nie jest więc
dopuszczalna sytuacja, w której spółka handlowa zaliczana jest i traktowana jako
spółka kapitałowa, która jednak z założenia nie musi mieć majątku, a jej
wspólnicy nie będą również ponosić odpowiedzialności za jej zobowiązania.
Ponadto, projektodawca nie przewiduje przepisu analogicznego dla art. 299 k.s.h,
zgodnie z którym, za zobowiązania spółki w stosunku do jej wierzycieli
odpowiedzialność ponosić będą członkowie jej zarządu.
Warte podkreślenia jest też to, że obniżenie kapitału zakładowego w spółce z
o.o. w 2008 r. do 5000 zł zostało uznane za błąd m.in. przez prof. Michała
Romanowskiego w art. „W sprawie spółki z o.o. „light” i efektywności kapitału
zakładowego.” Wprowadzenie prostej spółki akcyjnej do polskiego prawa
handlowego może pociągnąć za sobą szereg negatywnych konsekwencji. Przede
wszystkim, może ona narażać na niebezpieczeństwo jej wierzycieli. Ponadto,
może narażać interes ewentualnych nabywców jej akcji. Na koniec warto
wskazać, że może wprowadzić rozbicie spójności systemowej k.s.h. Cel
wprowadzenia takiej spółki – przyjaznej i dostępnej, a także uproszczenie oraz
uelastycznienie regulacji dotyczących funkcjonowania spółek zamkniętych (spółki
z o.o. oraz spółki akcyjnej - dla mikroprzedsiębiorców jest jak najbardziej
zasadny. Ułatwień dla mikroprzedsiebiorców w zakładaniu działalności
gospodarczej należałoby szukać także w sferze prawa publicznego (np. ulg
podatkowych, ulg w zakresie opłacania składek ZUS). Oczywiście przepisy
polskiego prawa handlowego, jak najbardziej wymagają zmiany w formie reformy

Uwaga nieuwzględniona.
Zob. komentarz do uwagi nr 2.

15.

Akademia
Liderów
Innowacji i
Przedsiębiorczo
ści
Fundacja dr
Bogusława
Federa

Uwaga
ogólna

Projekt ustawy przewiduje, utworzenie spółki, która nie będzie posiadła zdolności
upadłościowej. Zgodnie z art. 13 Prawa upadłościowego, wniosek o ogłoszenie
upadłości zostanie oddalony w przypadku gdy majątek niewypłacalnego dłużnika
nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub wystarcza jedynie na
zaspokojenie tych kosztów. Zgodnie z projektem ustawy, prosta spółka
akcyjna, nie będzie w ogóle wyposażona w majątek, sąd upadłościowy nie
będzie więc mógł ogłosić jej upadłości, pomimo istniejącego stanu
niewypłacalności.

Uwaga wyjaśniona.
Dopuszczenie minimalnego kapitału akcyjnego w kwocie 1 zł
nie oznacza, że PSA w konkretnym przypadku będzie
pozbawiona majątku. Majątek spółki będzie zależny od
wniesionych wkładów oraz prowadzonej działalności
gospodarczej.

16.

Krajowa Rada
Notarialna

Uwaga
ogólna

Według uzasadnienia Projektu „impulsem do rozważenia potrzeby wprowadzenia
do polskiego porządku prawnego nowego typu spółki kapitałowej była analiza
otoczenia prawnego funkcjonowania w Polsce tzw. startupów, czyli przedsięwzięć
realizowanych najczęściej w obszarze nowych technologii, w warunkach dużej

Uwaga wyjaśniona.
Zarządzeniem Ministra Rozwoju nr 47 z 8 września 2016 r.
powołany został Zespół do opracowania rekomendacji
w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę
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niepewności rynkowej, będących na etapie poszukiwania powtarzalnego i
skalowanego modelu biznesowego, s. 2).
Pomijając nieostrość i różne znaczenia pojęcia tzw. startupu, które to pojęcie dla
uzasadnienia proponowanej reformy prawa spółek pełni rolę swoistego „słowa
klucza" mającego wskazywać, że jest ona dokonywana w celu wsparcia młodych
i innowacyjnych przedsiębiorców, określanych w uzasadnieniu mianem
„inwentorów", trzeba zauważyć, że proponowana regulacja nie zawęża
możliwości zastosowania PSA dla określonej grupy przedsiębiorców. W tym
zakresie uzsadnienie rozmija się z treścią regulacji normatywnej Projektu. Skoro
zaś Prosta Spółka Akcyjna będzie „mogła zostać utworzona w każdym celu
prawnie dopuszczalnym" (nowy art. 3001 KSH) to może się okazać, że ten typ
spółki będzie wybierany przez szeroki krąg osób zamierzających rozpocząć
prowadzenie działalności nie tylko gospodarczej. To zaś oznacza, że
ustawodawca powinien wnikliwie ocenić skutki proponowanej regulacji.
Wprowadzenie PSA powinno zatem zostać poprzedzone szeroką dyskusją w
środowisku przedstawicieli nauki prawa handlowego oraz badaniami
socjologicznymi, dotyczącymi oceny skutków społecznych proponowanej
regulacji, czego do tej pory nie uczyniono.

akcyjną, w skład którego weszło 17 wybitnych przedstawicieli
nauki prawa handlowego i praktyków. Rekomendacje
opracowane przez Zespół zostały poddane konsultacjom
z przedstawicielami środowiska naukowego, prawnikamipraktykami oraz przedstawicielami biznesu. 29 listopada
2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja
„Prosta spółka akcyjna – nowa spółka dla innowacyjnego
biznesu”. Zgłoszone w trakcie konferencji uwagi zostały
wykorzystane w toku dalszej pracy nad projektem. Do kwietnia
2018 r. włącznie przeprowadzono kolejne spotkania
z przedstawicielami środowiska naukowego oraz biznesu.
Rekomendacje Zespołu oraz konsultacje z przedstawicielami
zainteresowanych środowisk były podstawą do opracowania
niniejszego projektu.

17.

Krajowa Rada
Notarialna

Uwaga
ogólna

Szczególnie istotne wydaje się dokonanie oceny, czy propozycja ta nie stanowi
negatywnego przykładu regulacji konkurencyjnej w stosunku do
pozostałych typów spółek handlowych, w szczególności „zwykłej" spółki
akcyjnej czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Można także
przypuszczać, że proponowana nowy normatywny typ spółki wyprze z obrotu
spółkę jawną, ta bowiem niesie dla wspólników niebezpieczeństwo
odpowiedzialności całym ich majątkiem solidarnie ze spółką.

Uwaga nieuwzględniona.
PSA wpisuje się w krajobraz KSH, stanowiąc regulację
pośrednią między sp. z o.o. a S.A. Stanowi uniwersalną formę
prowadzenia działalności gospodarczej, która może przyczynić
się do podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki.

18.

Krajowa Rada
Notarialna

Uwaga
ogólna

Uczestnicy obrotu mają prawo przypuszczać, że w spółce określanej mianem
Prostej Spółki Akcyjnej ograniczenie odpowiedzialności akcjonariusza do
wysokości wniesionego do spółki wkładu będzie powiązane z obowiązkiem
wniesienia tego wkładu do spółki oraz zakazem zwrotu wkładu na rzecz
akcjonariusza. W Prostej Spółce Akcyjnej nie istnieje zależność pomiędzy
wkładem a wyłączeniem odpowiedzialności akcjonariusza. Nie rekompensują
tej istotnej zależności zaproponowane w Projekcie test bilansowy oraz test
wypłacalności (nowy art. 30015 § 5 KSH), które stanowią alternatywne sposoby
ochrony wierzycieli spółki, natomiast nie tworzą obowiązku wniesienia wkładów
charakterystycznego dla spółek kapitałowych.

Uwaga nieuwzględniona.
Zob. komentarz do uwagi nr 2.

19.

Krajowa Rada
Notarialna

Uwaga
ogólna

Skoro projektodawcy zdecydowali się na wprowadzenie do systemu prawa
nowego normatywnego typu spółki (uzasadnienie Projektu s. 6), którą w
założeniu określili jako „prostą" to należało oczekiwać, że proponowana
regulacja nie będzie rozbudowana w sensie formalnym (duża ilość

Uwagi wyjaśniona.
Co do obszerności ustawy – zob. komentarz do uwagi nr 5.
Projekt w niektórych punktach zawiera rozwiązania różniące
się od pozostałych typów spółek kapitałowych. Projektodawcy
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przepisów), a ponadto nie będzie wprowadzać autonomicznego znaczenia
pojęć charakterystycznych dla wszystkich spółek handlowych np. moment
wygaśnięcia mandatu członka organu spółki (nowy art. 30053 § 1 KSH).
Proponowane regulacje mogą wywoływać wątpliwości dotyczące przepisów
obowiązujących dla pozostałych spółek kapitałowych. Do tego wątku przyjdzie
jeszcze wrócić przy ocenie rozwiązań szczegółowych.

zależy, by nie powtarzać regulacji niejasnych i prowadzących
do wątpliwości na etapie stosowania prawa.

20.

Krajowa Rada
Notarialna

Uwaga
ogólna

Zaprzeczeniem idei łatwości tworzenia i w konsekwencji funkcjonowania nowego
typu spółki jest przede wszystkim odejście od zasady surowości statutu
obowiązującej w „zwykłej" spółce akcyjnej, co powoduje, że przepisy Kodeksu
spółek handlowych dotyczące PSA mają co do zasady charakter dyspozytywny.
Ponadto nie stanowi ułatwienia w funkcjonowaniu spółki wprowadzenie
możliwości wyboru pomiędzy monistycznym a dualistycznym systemem organów.
Jeśli jakieś rozwiązanie legislacyjne ma być oceniane jako nieskomplikowane, to
powinno być uregulowane według ściśle wyznaczonych ram prawnych nie
dających uczestnikom czynności prawnej możliwości wyboru pomiędzy wieloma
wariantami rozwiązań.

Uwaga nieuwzględniona.
Regulacja jest zgodna z podstawową zasadą prawa cywilnego
– zasadą swobody umów. W ocenie MPiT istnieje konieczność
zapewnienia dużej swobody, jeśli chodzi o kształtowanie
wzajemnych relacji pomiędzy wspólnikami PSA. Należy
uwzględnić, że część wspólników będzie wnosić do spółki
swoją pracę lub usługi, a pozostała część – kapitał finansowy.
W konsekwencji należy zapewnić elastyczność w zakresie
kształtowania mechanizmów kontroli nad spółką przez
akcjonariuszy.

21.

Krajowa Rada
Notarialna

Uwaga
ogólna

Standaryzacja umowy PSA nie zostanie również osiągnięta poprzez
zastosowanie proponowanego normatywnego wzorca tej umowy
udostępnianego w systemie teleinformatycznym. Wydaje się, że złożoność
regulacji PSA wyklucza przygotowanie normatywnego wzorca umowy, który
będzie typowy (uproszczony), a jednocześnie zaproponowana przez legislatora
standaryzacja postanowień wzorca nie wpłynie na wypaczenie istoty spółki, której
wykreowaniu służy wzorzec. Typowa (uproszczona) treść wzorca umowy PSA
będzie zapewne powodować trudności w relacjach pomiędzy akcjonariuszami, w
szczególności w sytuacjach wystąpienia w trakcie istnienia spółki różnicy zdań co
do kierunku jej rozwoju, a także w razie konieczności rozstrzygnięcia konfliktów
pojawiających się wśród akcjonariuszy w czasie trwania spółki. Wydaje się, że
propozycja stworzenia normatywnego wzorca umowy PSA pozostaje w
sprzeczności z jednoczesnym pomysłem rezygnacji z zasady surowości statutu
obowiązującej w zwyklej spółce akcyjnej. Jeśli jednak ustawodawca
zdecydowałby się na stworzenie normatywnego wzorca umowy PSA, wówczas aby nie dopuścić do wykreowania jej internetowego podtypu - treść wzorca
umowy PSA powinna stanowić załącznik do Kodeksu spółek handlowych, co
zapewniłoby zgodność treści wzorca z kodeksowym modelem spółki. Wątpliwości
wywołuje także rezygnacja z kilku odrębnych czynności prawnych koniecznych
do powstania PSA i propozycja zastąpienia ich jedną umową. Jak wynika z
nowego art. 30011 § 1 KSH „Z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje prosta
spółka akcyjna w organizacji". Taki tryb zawiązania będzie preferował
powstawanie spółek „zamkniętych" o niewielkiej liczbie akcjonariuszy, co z kolei

Uwaga nieuwzględniona.
W dobie postępującej cyfryzacji życia gospodarczego zasadne
jest dopuszczenie zawierania umowy spółki w systemie
teleinformatycznym. W przypadku konieczności wprowadzenia
szczególnych postanowień w umowie spółki będzie można
zawrzeć umowę w sposób tradycyjny.
Regulacje projektu w zakresie procedury S24 są wzorowane
na obowiązujących już przepisach KSH i nie powinny budzić
wątpliwości.
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stanowi zaprzeczenie idei łatwego pozyskania kapitału pozwalającego na
osiągnięcie odpowiedniej skali działalności, czego potrzebują tzw. startupy (zob.
uzasadnienie Projektu s. 1).
22.

Krajowa Rada
Notarialna

Uwaga
ogólna

W przypadku Prostej Spółki Akcyjnej zasadne wydaje się postawienie pytania o
kwalifikowanie tego typu spółki jako spółki akcyjnej w aktualnym rozumieniu tego
pojęcia. W obecnym stanie prawnym zakres uprawnień korporacyjnych
akcjonariusza wyznaczany jest poprzez zestawienie nominalnej wartości
posiadanych przez niego akcji do kwoty kapitału zakładowego. Bez poznania
kwoty kapitału zakładowego ustalenie tego zakresu nie jest możliwe. Pojawia się
zatem pytanie, czy wystarczającym warunkiem do określania spółki mianem
„spółki akcyjnej" jest emitowanie przez nią akcji, czy konieczne jest istnienie
zależności w której kapitał zakładowy spółki dzieli się na akcje, którą to zasadę
wyraża obowiązujący art. 302 KSH, a w ustawodawstwach obcych np. § 1 ust. 2
niemieckiej Aktiengesetz, art. L225-1 francuskiego Code de commerce czy art.
620 ust. 1 szwajcarskiego Obligationenrecht.

Uwaga do omówienia.
W ocenie MPiT nie jest wyznacznikiem spółki kapitałowej (czy
konkretniej, sp. akcyjnej) powiązanie akcji z kapitałem
zakładowym.

23.

Krajowa Rada
Notarialna

Uwaga
ogólna

Projekt przewiduje występowanie w Prostej Spółce Akcyjnej akcji
zdematerializowanych. Jak wynika z uzasadnienia Projektu „Obligatoryjna
dematerializacja jest uzasadniona [...] potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa
oraz pewności obrotu akcjami. [...] Forma zapisu elektronicznego wiąże się z
wyeliminowaniem ryzyka podrobienia lub przerobienia dokumentów.
Jednocześnie
jednak
zapewnienie
cyberbezpieczeństwa
wymaga
profesjonalizacji
działalności
polegającej
na
prowadzeniu
ewidencji
zdematerializowanych akcji prostych spółek akcyjnych", s.26).
Projekt zakłada rejestrację akcji zdematerializowanych w tzw. ewidencji akcji
zdematerializowanych. Pośród podmiotów uprawnionych do prowadzenia
ewidencji Projekt wymienia między innymi notariuszy. Jak wynika z uzasadnienia
Projektu „prowadzenie ewidencji akcji powinno zostać powierzone podmiotom
zaufania publicznego", (s. 27). Niewątpliwie słuszne jest określanie notariusza
mianem osoby zaufania publicznego. Proponowana regulacja tworząc prawną
możliwość ewidencjonowania akcji przez notariuszy nie uwzględnia jednak
specyfiki prowadzenia elektronicznej ewidencji akcji zdematerializowanych,
a ponadto nie zawiera propozycji stosowych zmian przepisów Prawa o
notariacie. Wydaje się, że propozycja ta niesłusznie wzorowana jest na
obowiązującym rozwiązaniu legislacyjnym dopuszczającym złożenie dokumentu
akcji na okaziciela u notariusza (art. 406 KSH). Prawdopodobna wydaje się
hipoteza, zgodnie z którą aktualnie większość notariuszy nie jest przygotowana
technicznie do prowadzenia tego rodzaju ewidencji. Element techniczny będzie
zaś decydował o bezpieczeństwie prowadzenia ewidencji i w konsekwencji
bezpieczeństwie obrotu. Ponadto wydaje się, że propozycja Projektu dotycząca

Uwaga częściowo uwzględniona.
Zaproponowano zmianę przepisów ustawy o notariacie, tak by
dostosować ją do nowej czynności notarialnej – prowadzenia
rejestru PSA.
Co do spójności z projektem UD117 – zob. komentarz do
uwagi nr 4.
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ewidencji akcji zdematerializowanych nie uwzględnia faktu, iż równolegle toczą
się prace legislacyjne dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks
spółek handlowych oraz ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów
gospodarczych i spółce europejskim (druk nr UD 117 w RCL), które przewidują
dematerializację akcji wszystkich spółek akcyjnych.
24.

Krajowa Rada
Notarialna

Uwaga
ogólna

W uzasadnieniu Projektu wskazano, że: „Spółka z o.o. nie zapewnia
różnorodnych form prostej inwestycji w przedsięwzięcie. Jest to związane
zwłaszcza z brakiem możliwości utworzenia udziałów niemych, wymogiem formy
pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi do zbycia udziałów oraz z
faktem, że minimalna wartość nominalna udziału wynosi 50 zł." (s. 3). Wskazane
powyżej „niedogodności" można w prosty sposób wyeliminować np.
poprzez zmniejszenie minimalnej wartości nominalnej udziału w spółce z
o.o. czy łagodząc wymóg formy z podpisem notarialnie poświadczonym do
zbycia udziałów w spółce z o.o. Pamiętać jednak wypada, że powrót do formy
pisemnej zwyklej umowy zbycia udziałów może prowadzić do nadużyć
istniejących pod rządami Kodeksu Handlowego, dla których została
wprowadzona istniejąca obecnie regulacja wymagająca formy pisemnej z
podpisem notarialnie poświadczonym. Poszerzenie możliwości zbycia udziału w
spółce z o.o. mogłoby być dokonane np. przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego. Przy czym trudno jest na poważnie przyjmować twierdzenie, że
wprowadzenie udziałów niemych współce z o.o. może w sposób istotny
przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości.

Uwaga nieuwzględniona.
Zob. komentarz do uwagi nr 12.

25.

Forum
Związków
Zawodowych

Uwaga
ogólna

Wątpliwości budzi ochrona wierzycieli w przypadku niewypłacalności
spółki, mimo pewnych instrumentów ochronnych, projekt nie przewiduje
osobistej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki.
Nadto w przypadku uproszczonej likwidacji spółki przejmującym długi będzie
zazwyczaj akcjonariusz pozbawiony majątku, w związku z czym egzekucja
przeciwko niemu będzie bezskuteczna. Projekt zakłada co prawda sprzeciw
wierzyciela (art. 300m § 4 Projektu) i następczą drogę sądową (art. 300' '9 § 6-7
Projektu), ale wobec działania tej instytucji ex lege, bez wymogu zgody osób
trzecich na jej skuteczność, przewidziana ochrona nie zabezpieczy należycie
interesów wierzycieli spółki.
Wskazać także należy na to, że stworzenie spółki-hybrydy, w związku z
połączeniem i modyfikacją regulacji innych spółek, może doprowadzić do wielu
wątpliwości interpretacyjnych, a także pogorszyć bezpieczeństwo obrotu i tym
samym zmniejszyć ochronę wierzycieli.

Uwaga nieuwzględniona.
Zobacz komentarz do uwagi nr 2.

26.

Pracodawcy RP

Uwaga
ogólna

Pracodawcy RP popierają generalną ideę stworzenia nowej formy spółki do
Kodeksu spółek handlowych. Rynek domaga się bowiem nowych, bardziej
elastycznych rozwiązań prawnych. Rolą ustawodawcy jest takie

Uwaga pozytywna
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rozwiązania przedstawić i poddać ocenie. Opiniowany projekt spełnia taką
właśnie rolę. Zaproponowana Prosta Spółka Akcyjna, w zamyśle projektodawcy
ma być to instrument dedykowany start-upom, to niewątpliwie interesujące
rozwiązanie. Mniejszy formalizm, większa swoboda oraz elastyczność, a także
możliwość powołania rady dyrektorów zamiast zarządu oraz rady nadzorczej – to
główne cechy, na które przedsiębiorcy bez wątpienia zwrócą uwagę.
27.

Pracodawcy RP

Uwaga
ogólna

Konieczność przyjęcia jednolitej koncepcji dematerializacji niepublicznych
akcji emitowanych przez prostą spółkę akcyjną oraz dla niepublicznych
akcji emitowanych przez zwykłą spółkę akcyjną w związku z opracowanym w
Ministerstwie Sprawiedliwości projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (UD 117), przewidującym
obligatoryjną dematerializację akcji spółek niepublicznych (jednolite uregulowanie
zasad prowadzenia ewidencji akcji nieposiadających formy dokumentu).
Samą ideę obligatoryjnej dematerializacji akcji prostej spółki akcyjnej oraz
likwidacji - wskutek jej wprowadzenia – tradycyjnego podziału akcji na akcje
imienne i akcje na okaziciela, należy zdecydowanie poprzeć, ponieważ przyjęcie
takich założeń umożliwi stworzenie rozwiązania nowoczesnego, bezpiecznego i
pozbawionego niepotrzebnych formalizmów. Należałoby jednak mieć na uwadze
to, że w Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone są prace legislacyjne
zmianami KSH, które mają wprowadzić obligatoryjną dematerializację akcji w
zwykłych spółkach akcyjnych (projekt nr UD117 w wykazie prac legislacyjnych).
Mimo iż oba projekty regulować mają częściowo te same aspekty funkcjonowania
akcji zdematerializowanych, nie są one spójne. Jeżeli zaś jednym z założeń
nowelizacji dotyczącej prostej spółki akcyjnej miało być to, by zapewnić jej
możliwie niskie koszty funkcjonowania, nowelizacja ta nie powinna przewidywać
odmiennych zasad dematerializacji akcji od tych, które zostaną przyjęte dla
zwykłych spółek akcyjnych. Wprowadzenie odmiennego, szczególnego reżimu
dematerializacji akcji prostej spółki akcyjnej zwiększy koszty prowadzenia
ewidencji jej akcji, wymusi bowiem tworzenie specjalnych, dedykowanych
specjalne dla prostej spółki akcyjnej rozwiązań informatycznych, a być może
także organizacyjnych. Tworzenie w KSH dwóch odrębnych reżimów
dematerializacji akcji byłoby systemowo nieuzasadnione. Dlatego też należałoby
przede wszystkim uzgodnić ze sobą przepisy dotyczące dematerializacji akcji
zawarte w obu projektach tak, aby wprowadzić wspólny reżim dematerializacji
akcji niepublicznych, znajdujący zastosowanie do prostej spółki akcyjnej, jak i do
pozostałych spółek emitujących akcje. Z podobnych względów należałoby
systemowo podejść do kwestii zniesienia podziału akcji na akcje imienne i akcje
na okaziciela – projekt powstały w Ministerstwie Sprawiedliwości założył
tymczasowe utrzymanie tego podziału, choć docelowo miał on zostać zniesiony.
Jeżeli chodzi o zasady prowadzenia ewidencji akcji pomiędzy obydwoma

Uwaga uwzględniona.
Projekty UD154 i UD117 zostały uspójnione.
Zob. komentarz do uwagi nr 5.
W ocenie MPiT, rozważając sposób uregulowania zagadnienia
dematerializacji, należy brać pod uwagę koszty związane
z funkcjonowaniem ewidencji, dążyć do ich obniżenia.
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projektami, dostrzegamy następujące różnice: odmienne określenie grona
podmiotów uprawnionych do prowadzenia ewidencji (rejestru) akcji (o czym
mowa w pkt 3, poniżej), niejednolite zasady wyboru przez spółkę podmiotu
prowadzącego rejestr (projekt Ministerstwa Sprawiedliwości zakłada konieczność
podjęcia w tej sprawie uchwały przez walne zgromadzenie), niespójne określenie
danych wpisywanych do ewidencji (rejestru), forma prowadzenia rejestru (projekt
Ministerstwa Sprawiedliwości przewiduje obligatoryjną, zaś projekt dotyczący
prostej spółki akcyjnej tylko fakultatywną formę elektroniczną), rejestr
akcjonariuszy spółki akcyjnej ma być jawny dla spółki i dla każdego
akcjonariusza, zaś ewidencja akcji prostej spółki akcyjnej ma być jawna tylko dla
akcjonariuszy. Należy przy tym zauważyć, że projekt powstały w Ministerstwie
Sprawiedliwości wydaje się bardziej w tym zakresie dopracowany i elastyczny –
zawiera przepisy dotyczące zasad wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcji,
daje możliwość rejestrowania akcji w oparciu o nadany im kod ISIN, zawiera
bardziej rozbudowane przepisy dotyczące zasad dokonywania wpisów o
przejściu praw z akcji, jak również wprowadza i reguluje instytucję świadectwa
rejestrowego.
Należy także podkreślić, że projekt przygotowany w Ministerstwie
Sprawiedliwości zawiera bardziej dopracowaną koncepcję dematerializacji
akcji - przewiduje on niezbędne zmiany w ustawie o obrocie instrumentami
finansowymi oraz w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (w szczególności związane z dotychczasową definicją spółki
publicznej oraz ze zniesieniem dematerializacji).
28.

Pracodawcy RP

Uwaga
ogólna

Można mieć wątpliwości dotyczące tego, czy we właściwy sposób zadbano o
interes wierzycieli. Spowodowane jest to przez brak kapitału zakładowego
oraz brak odpowiedzialności osobistej wspólników. Brak jest także
odpowiednika art. 299 ksh dot. spółki z o.o. przewidującego osobistą
odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki wobec jej
wierzycieli. Mamy świadomość, że PSA w zamian proponuje instytucję testu
wypłacalności połączonej z doprecyzowanymi przesłankami odpowiedzialności
odszkodowawczej członków organów. Te rozwiązania opierają się jednak na
kryteriach niedookreślonych. W końcowym rozrachunku ta elastyczna konstrukcja
PSA powoduje przeważenie ogólnych interesów w kierunku spółki, jako dłużnika,
pozostawiając większe ryzyko po stronie wierzycieli. Nie polemizujemy z tą ideą,
warto jednak mieć na względzie konsekwencje, które takie przeważenie
spowoduje we współpracy np. z sektorem finansowym – trudno bowiem będzie w
realny sposób oceniać ryzyko kredytowe i zdolność kredytową PSA, jeśli jedyne
na czym sektor finansowy ma się opierać to rzetelność zarządu przy
sporządzaniu testu wypłacalności.

Uwaga uwzględniona.
W projekcie PSA przewidziano regulację zbliżoną do art. 299.
Zob. komentarz do uwagi nr 2.
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29.

Krajowa Izba
Radców
Prawnych

Uwaga
ogólna

Zasadnicze zastrzeżenie budzi potrzeba wprowadzania do polskiego
porządku prawnego nowego typu spółki, skoro dysponuje on już szerokim
katalogiem spółek handlowych, obejmującym sześć ich typów uregulowanych w
kodeksie spółek handlowych. Wydaje się, że bardziej uzasadnionym i
szanującym zasadę bezpieczeństwa obrotu i pewności prawa byłoby
skorzystanie z już istniejących form i dostosowanie na przykład jednej z
nich do zamierzonego celu. Proponowane zmiany charakteryzuje tymczasem
dysproporcja projektowanych regulacji w stosunku do wskazywanego celu, jakim
ma być uproszczenie i ułatwienie utworzenia i funkcjonowania spółki kapitałowej
przeznaczonej głównie dla startupów, co zresztą sugeruje sama nazwa
projektowanej spółki (spółka powinna być „prosta”). Projektowana spółka ma być
bowiem dostosowana do wdrażania nowych rozwiązań technologicznych na
wczesnych etapach rozwoju, innowacyjności i przedsiębiorczości (Uzasadnienie,
s. 1).
Według uzasadnienia stworzenie nowego, skomplikowanego modelu spółki
zostało podyktowane tym, że „żadna z obecnie dostępnych form spółki
kapitałowej nie jest w pełni adekwatna do potrzeb przynajmniej części
nowoczesnych, innowacyjnych przedsięwzięć” (Uzasadnienie, s. 4). W przypadku
spółki z o.o. istotne ograniczenia zostały zidentyfikowane w postaci zakazu
inkorporacji udziałów w dokumentach, braku możliwości utworzenia udziałów
niemych, wymogu zachowania formy pisemnej z podpisami notarialnie
poświadczonymi dla zbycia udziałów. Jako ograniczenie wskazuje się też fakt, że
minimalna wartość nominalna udziału wynosi 50 zł, brak możliwości wniesienia
pracy lub usług w postaci wkładu oraz ograniczenie możliwości uprzywilejowania
udziałów (Uzasadnienie, s. 3). Nie wydaje się, by wskazane cechy spółki z o.o.
faktycznie hamowały możliwość prowadzenia w tej formie działalności startupów.
Takie cechy spółki z o.o. nie stanowią realnej bariery dla rozpoczęcia i
prowadzenia działalności, również innowacyjnej, ukierunkowanej na realizację
celu obarczonego dużym ryzykiem, ale i szansą uzyskania istotnych zysków.
Wartość nominalna udziału czy wymagana forma dla jego zbycia nie stanowią
rzeczywistej przeszkody, co zresztą przyznają w uzasadnieniu projektodawcy,
wskazując, że większość przedsiębiorców, dla których mają być adresowane
nowe rozwiązania (tzw. startupy) wybiera właśnie formę spółki z o.o.
(Uzasadnienie …, s. 3).
Z kolei w przypadku spółki akcyjnej jako najważniejsze ograniczenia wskazano
minimalny kapitał zakładowy wynoszący co najmniej 100 tys. zł, brak możliwości
wniesienia pracy lub usług tytułem wkładu oraz ograniczenia formalne i
finansowe wynikające z prawa europejskiego (Uzasadnienie, s. 3-4). Posłużenie
się argumentem zbyt wysokiego wymaganego minimalnego kapitału
zakładowego nie wydaje się konsekwentne, skoro projektodawcy sami

Uwaga nieuwzględniona.
Zob. komentarz do uwagi nr 12.
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podkreślają, że spółki prowadzące działalność w obszarze nowych technologii
(głównie tzw. startupy, a to do nich przede wszystkim ma być adresowana
projektowana spółka) „dla rozwoju potrzebują ogromnych zasobów kapitału
finansowego, pozwalającego na osiągnięcie odpowiedniej skali działalności w
stosunkowo krótkim czasie” (Uzasadnienie, s. 1 ). Skoro jednocześnie zwraca się
uwagę na „poważne ryzyko nierozwinięcia działalności na tak dużą skalę, jak
początkowo zakładano”, być może o wiele prostszym rozwiązaniem byłoby
stworzenie pewnej uproszczonej „spółki przejściowej”, która po osiągnięciu
określonej granicy kapitałowej stawałaby się spółką akcyjną (na co wskazano w
Stanowisku Forum Katedr Prawa Handlowego). Niekonsekwencja wynikająca z
uzasadnienia wyraża się również w tym, że oceniając utworzenie i prowadzenie
spółki akcyjnej jako stosunkowo drogie i skomplikowane proponuje się
rozwiązanie jeszcze bardziej skomplikowane od znanej konstrukcji spółki
akcyjnej.
30.

Krajowa Izba
Radców
Prawnych

Uwaga
ogólna

Należy przy tym podkreślić, że w aktualnym stanie prawnym działalność
startupów może być prowadzona w różnych formach prawnych. Ciekawą
konstrukcją zapewniającą możliwość skorzystania z crowdfundingu (na taką
potrzebę wskazuje Uzasadnienie…, s. 3) jest spółka komandytowo-akcyjna,
która stwarza możliwość pozyskania znacznego kapitału przez emisję akcji,
dopuszczalne jest w niej również wniesienie wkładów w postaci pracy lub usług
przez komplementariuszy, nie podlega ona wskazywanym w uzasadnieniu
ograniczeniom i rygorom właściwym dla spółki akcyjnej. W tej formie
pomysłodawcy
startupu
mogliby
występować
w
charakterze
komplementariuszy, mając zagwarantowaną pełną kontrolę nad
działalnością spółki, a z kolei inwestorzy mogliby przystępować do takiej
spółki w charakterze akcjonariuszy. Ponadto mogą być również wykorzystane
inne formy spółek osobowych, przewidziane właśnie dla przedsięwzięć
gospodarczych na stosunkowo niedużą skalę, a tak należy postrzegać startupy w
początkowej fazie ich działalności, jak spółka jawna, czy spółka komandytowa
(zob. A. Kappes, Prosta…, s. 12-13). Są to odpowiednie formy przewidziane dla
realizacji przedsięwzięć w sytuacji braku środków wymaganych dla utworzenia
spółki kapitałowej. W konsekwencji należy uznać, że prawo polskie przewiduje
różne formy prawne, w których może być prowadzona działalność przez startupy,
a podawane w uzasadnieniu statystyki jednoznacznie wskazują, że
pomysłodawcy takiej działalności z powodzeniem wykorzystują już istniejące
rozwiązania.

Uwaga nieuwzględniona.
Zob. komentarz do uwagi nr 12.

31.
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ogólna

Według wyników badań (raport Deloitte) oraz wypowiedzi w literaturze (m.in. A.
Kappes, Prosta…, s. 12, A. Kidyba, Drugie…, K. Nędzyński, Prosta spółka
akcyjna
może
być
naprawdę
atrakcyjna,
https://obserwatorfinansowy.pl/forma/prosta-spolka-akcyjna-moze-byc-naprawde-

Uwaga
nie
została
podtrzymana
na
uzgodnieniowej.
Wymaga
sprecyzowania,
jakie

konferencji
konkretnie
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atrakcyjna/) zasadnicze ograniczenia, z jakimi spotykają się startupy nie
dotyczą formy prawnej, lecz wynikają z regulacji publicznoprawnych. W
szczególności ich źródeł można upatrywać w regulacjach dotyczących zasad
opodatkowania, składek na ubezpieczenie społeczne, czy też zasad prowadzenia
rachunkowości. Z tego względu ułatwień w prowadzeniu takiej działalności należy
upatrywać nie w stworzeniu dodatkowej, rozbudowanej i skomplikowanej formy
prawnej, lecz we wprowadzeniu ułatwień w sferze prawa publicznego.
Można też wskazać na potrzebę wspierania i stworzenia lepszych warunków
dla działalności aniołów biznesu czy funduszy venture capital,
przeznaczonych do finansowania takich przedsięwzięć.

ułatwienia/rozwiązania proponuje Izba.

32.
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Sama nazwa projektowanej nowej formy prawnej spółki może wprowadzać
w błąd zarówno zainteresowanych jej wykorzystaniem, jak i innych uczestników
obrotu. Zgodnie z communis opinio w doktrynie prawa handlowego spółka ta nie
jest z pewnością prosta, skoro jej regulacja obejmuje 122 artykuły, często o
rozbudowanej strukturze, dodatkowo zakładając odpowiednie stosowanie
wybranych przepisów o spółce akcyjnej bądź o spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością. Również nawiązanie w jej nazwie do spółki akcyjnej nie
znajduje uzasadnienia, gdyż przewidziane rozwiązania dalece odbiegają od
ukształtowanej na gruncie prawa polskiego formy spółki akcyjnej, o utrwalonej
pozycji w systemie spółek handlowych oraz w praktyce obrotu.
Przewidziana projektem spółka stanowi swoiste połączenie wybranych
elementów konstrukcji spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
oraz spółek osobowych, a także różnych nowych rozwiązań przejętych z
porządków prawnych innych państw. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na
słabość przytaczanego w Uzasadnieniu (s. 4-5) argumentu dotyczącego
wprowadzenia różnych uproszczeń w systemie spółek kapitałowych państw
obcych. Rozwiązania przyjęte w prawie obcym, wprowadzone zostały przy
uwzględnieniu obowiązujących w danym porządku prawnym konstrukcji i
występujących w jego obrębie potrzeb odnoszących się do stworzenia określonej
formy spółki, które w polskim porządku prawnym w istocie nie występują
(interesującą analizę komparatystyczną przedstawia w tym zakresie P. M.
Wiórek, O braku…, s. 4 i n.).

Uwaga nieuwzględniona.
Nazwa „Prosta Spółka Akcyjna” odnosi się przede wszystkim
do dążenia, by funkcjonowanie tej spółki było relatywnie mniej
skomplikowane, aniżeli spółki akcyjnej. Ilość przepisów nie jest
w tym kontekście miarą prostoty regulacji. Ważniejsze dla
obrotu jest uniknięcie luk prawnych i rozwianie wątpliwości
interpretacyjnych.
Zob. również komentarz do uwagi nr 5.

33.
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Kolejnym zasadniczym argumentem przeciwko wprowadzeniu do prawa
polskiego prostej spółki akcyjnej jest brak spójności konstrukcyjnej tej formy
z ustawowym systemem spółek handlowych i jego podstawowymi
założeniami. Przede wszystkim spółka ta narusza podstawową zasadę
wyrażającą się w tym, że w przypadku spółek osobowych i w odniesieniu do
wspólników osobowych nie jest wymagane zgromadzenie określonego realnego
kapitału do utworzenia spółki i rozpoczęcia działalności, jednak w konsekwencji

Uwaga nieuwzględniona.
PSA stanowić ma odrębny, kompleksowo uregulowany typ
spółki kapitałowej, wprowadzającej nowe rozwiązania, których
nie można automatycznie przenosić na istniejące spółki. PSA
wpisuje się w krajobraz KSH, stanowiąc regulację pośrednią
między sp. z o.o. a S.A. Jednocześnie PSA łączy pewne
elementy spółek osobowych i kapitałowych. W szczególności
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wspólnicy ci ponoszą osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółki.
Natomiast w spółkach kapitałowych i wobec wspólników kapitałowych warunkiem
utworzenia spółki jest pokrycie wkładami określonego minimalnego kapitału
zakładowego. W konsekwencji wspólnicy ci nie ponoszą odpowiedzialności za
zobowiązania spółki.
Natomiast podstawowym założeniem prostej spółki akcyjnej (PSA) jest
kapitałowy charakter spółki i kapitałowy status wspólników (akcjonariuszy), którzy
nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki (choć Uzasadnienie…, s.
1 wskazuje na ograniczenie ich odpowiedzialności), przy jednoczesnym braku
wymogu realnego pokrycia minimalnego kapitału zakładowego. Innymi słowy
konstrukcja ta przewiduje dopuszczalność utworzenia spółki bez żadnych
gwarancji w zakresie posiadanego majątku, w której jednocześnie akcjonariusze
nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. W projektowanej prostej
spółce akcyjnej nie występuje bowiem kapitał zakładowy, natomiast
przewidywany jest kapitał „akcyjny” o minimalnej wartości 1 złoty, który ma
charakter zmienny, jego wysokość nie podlega określeniu w umowie spółki, a
zmiany wysokości tego kapitału nie wymagają przeprowadzenia zmiany umowy
spółki (art. 3003 projektu). Wysokość kapitału akcyjnego według art. 30012 § 2 pkt
6 projektu wymaga zgłoszeniu do rejestru, choć nie jest określana w umowie i nie
wymaga pokrycia przed wpisem spółki do rejestru. Podlegającą wpisowi
wysokość kapitału akcyjnego ma ustalać zarząd na podstawie wartości
wniesionych wkładów.
Poza tym do utworzenia takiej spółki, odmiennie niż w przypadku spółek
kapitałowych, nie jest wymagane wniesienie wkładów przed wpisem do rejestru,
choćby w określonej ustawowo części. Kwestię tę pozostawiono do
rozstrzygnięcia w umowie spółki albo uchwale akcjonariuszy. Wkłady powinny
zostać wniesione w całości w ciągu trzech lat od dnia wpisu spółki do rejestru
(art. 3009 projektu).
Rozwiązanie to budzi poważne zastrzeżenia co do jego zgodności z art. 3 k.s.h.,
gdyż expressis verbis umożliwia wniesienie wkładu o wartości 1 zł. Oznacza to,
że wbrew art. 3 k.s.h. akcjonariusze nie mają obowiązku wniesienia realnego
wkładu, jednocześnie uzyskując przywilej zwolnienia z odpowiedzialności za
zobowiązania spółki. Natomiast odroczenie terminu wniesienia wkładów do
trzech lat od wpisu spółki do rejestru powoduje, że przez ten czas może ona
istnieć bez majątku wniesionego przez wspólników, którzy nie będą ponosić
odpowiedzialności za jej zobowiązania, a działalność swoją będzie finansować ze
źródeł zewnętrznych, czyli w istocie zaciągać zobowiązania.
Podstawowe założenie proponowanych zmian sprowadza się więc do swoistego
„odkapitalizowania” spółki akcyjnej i ukształtowania jej w sposób istotnie

należy wskazać na możliwość obejmowania akcji za prace
i usługi oraz znaczną swobodę kształtowania wewnętrznych
stosunków spółki między wspólnikami. Dzięki temu PSA
stanowi uniwersalną formę prowadzenia działalności
gospodarczej, która może przyczynić się do podniesienia
konkurencyjności polskiej gospodarki.
Zob. też komentarz do uwagi nr 1.
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odbiegający od tradycyjnej natury takiej spółki jako klasycznej, modelowej spółki
kapitałowej. Powoduje to istotne zachwianie konstrukcji spółki kapitałowej
przyjętej w polskiej tradycji prawnej, której istotną cechą jest istnienie
obowiązkowego, stałego kapitału zakładowego, stanowiącego podstawę, na
której opiera się korporacyjna struktura spółki będącej organizacją wspólników
(akcjonariuszy). Takie ukształtowanie budzi poważne wątpliwości co do
zasadności nazywania takiej spółki „akcyjną”. Warto też zwrócić uwagę na
niestosowność nazywania wskazanego funduszu „kapitałem akcyjnym”. Termin
ten występował w kodeksie handlowym w znaczeniu odpowiadającym obecnemu
kapitałowi zakładowemu. W związku z tym rodzi określone skojarzenia i ma
ustawowe, choć historyczne, znaczenie.
34.
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Z projektowanej regulacji wynika kolejna doniosła konsekwencja polegająca na
wprowadzeniu nowej konstrukcji w zakresie papierów wartościowych.
Stosowanie do art. 3002 § 2 projektu akcje w prostej spółce akcyjnej nie
posiadają wartości nominalnej, nie stanowią części kapitału akcyjnego i mogą być
objęte za każdy wkład o wartości majątkowej. W tym zakresie przyjęta w
projekcie konstrukcja jest sprzeczna z cechami spółek kapitałowych, a przy tym
niejasna i niekonsekwentna. Przepisy nie wprowadzają wymogu ich objęcia.
Akcje te nie stanowią części kapitału akcyjnego, jednak z projektu wynika
jednocześnie, że na kapitał akcyjny przeznacza się wkłady wniesione na pokrycie
akcji. Biorąc pod uwagę brak konieczności wyposażenia spółki w majątek mogą
to być akcje również bez wartości rynkowej czy tzw. bilansowej. Skoro akcje nie
mają wartości nominalnej, pojawia się pytanie o wartość wkładów, które powinny
zostać wniesione na ich pokrycie. Akcje pozbawione wartości nominalnej są
odmienną kategorią praw aniżeli akcje w spółce akcyjnej mające wartość
nominalną. Różnica pomiędzy nimi nie sprowadza się wyłącznie do kwestii
wartości, ale polega też na tym, że nie występuje w ich przypadku uczestnictwo
kapitałowe wynikające z tego, że akcje w spółce akcyjnej, mające wartość
nominalną, stanowią części kapitału zakładowego.
Ponadto akcje w prostej spółce akcyjnej według projektu nie mają nośnika
materialnego, lecz podlegają rejestracji w ewidencji akcji (art. 300 29 – 30032
projektu). Taka regulacja powoduje pytanie o zasadność zarzutu stawianego
spółce z o.o. mającego dowodzić jej nieprzydatności dla startupów, a
odnoszącego się właśnie do braku możliwości wystawiania dokumentów na
udziały, czyli braku materialnego nośnika udziałów w postaci dokumentu.

Uwaga
nie
została
podtrzymana
na
konferencji
uzgodnieniowej.
W istotę PSA wpisuje się elastyczność, pozwalająca objąć
akcje za wkład w postaci świadczenia pracy i usług. Jego
wartość może być trudna do uchwycenia i oszacowania,
w szczególności na początku realizacji przedsięwzięcia.
Strony dają wyraz tego jak postrzegają ową wartość poprzez
przyznanie akcjonariuszowi – w zamian za wkład w postaci
świadczenia pracy i usług – określonej liczby akcji
i związanych z tym określonych uprawnień.
Dematerializacja akcji PSA stanowi jej atut, gdyż ułatwia
rozporządzanie akcjami i zwiększa bezpieczeństwo obrotu.

35.
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Dopuszczalność wniesienia na pokrycie akcji wkładu „usługowego” w postaci
zobowiązania się akcjonariusza do świadczenia na rzecz spółki pracy lub usług
budzi zastrzeżenia ze względów systemowych. Wkład taki jest dopuszczalny w
spółkach osobowych, natomiast nie ma zdolności aportowej w spółkach

Uwaga nieuwzględniona.
Możliwość wnoszenia wkładów w postaci pracy i usług wynika
ze struktury majątkowej PSA, funkcjonującej w oparciu
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kapitałowych (art. 14 § 1 k.s.h.). Jednocześnie nawet w spółkach osobowych,
jeżeli przepisy przewidują możliwość zwolnienia wspólnika z odpowiedzialności w
zamian za wniesienie wkładu, konieczne jest spełnienie przez wkład określonych
warunków.
Rozwiązanie takie przewiduje konstrukcja spółki komandytowej w odniesieniu do
komandytariusza. Uzasadnieniem dla zwolnienia z odpowiedzialności za
zobowiązania spółki jest wniesienie tylko takiego wkładu, który ma określoną
wartość (co najmniej równą sumie komandytowej) oraz nie może to być wkład w
postaci świadczenia pracy bądź usług (art. 107 § 2 k.s.h.). Tym samym
rozwiązanie proponowane w prostej spółce akcyjnej, polegające na zwolnieniu
akcjonariuszy z odpowiedzialności za zobowiązania spółki w zamian za
wniesienie wkładu w postaci pracy lub usług, który może mieć wartość 1 zł,
pozostaje w wyraźnej sprzeczności z przyjętymi w systemie spółek handlowych
założeniami. Przemawia też przeciwko uznaniu takiej spółki za spółkę kapitałową.

o kapitał akcyjny i akcje bez wartości nominalnej.

Zastrzeżenia natury konstrukcyjnej dotyczą też ukształtowania statusu
akcjonariuszy w proponowanej prostej spółce akcyjnej. W tym zakresie
przede wszystkim wątpliwości budzi dopuszczalność spłaty kapitału
akcyjnego na rzecz akcjonariuszy. Wynika to z regulacji zawartej w art. 30015
projektu, który przyznaje akcjonariuszowi prawo do wypłaty z kapitału akcyjnego i
przewiduje uwzględnienie kapitału akcyjnego w kwocie przeznaczonej do
podziału między akcjonariuszy (dywidendzie). W konsekwencji w prostej spółce
akcyjnej akcjonariuszom przysługuje prawo do zwrotu wartości wkładów
wniesionych na pokrycie akcji, skoro wkłady te są przeznaczane na kapitał
akcyjny. Rozwiązanie takie jest niedopuszczalne w spółkach kapitałowych (art.
189, 344 k.s.h.).
Ponadto istotne wątpliwości dotyczą możliwości uprzywilejowania akcji, w
szczególności w zakresie prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału
majątku w przypadku likwidacji spółki, bez wyznaczenia górnej granicy
takiego uprzywilejowania. Projekt przewiduje też uprzywilejowanie polegające
na gwarancji utrzymania określonego stosunku liczby głosów do ogółu głosów w
spółce. Takie rozwiązanie prowadzi do wniosku, że w prostej spółce akcyjnej nie
znajduje zastosowania zasada równych praw i obowiązków oraz prowadzi do
możliwości naruszenia zasady równego traktowania akcjonariuszy (art. 20 k.s.h.).
Projekt jednocześnie przewiduje konstrukcję akcji niemych. Jednak zasadność
ich wprowadzenia wydaje się dyskusyjna, skoro uprzywilejowanie w zakresie
dywidendy bez wyznaczenia górnej jego granicy jest możliwe również w
przypadku akcji z prawem głosu. Tym samym istota akcji niemej wyraża się tylko
w tym, że wyłączone jest wobec niej prawo głosu, co dodatkowo pogłębia
wątpliwości dotyczące możliwości skrajnego różnicowania statusu akcjonariuszy

Uwagi nieuwzględnione.
Kapitał akcyjny jest nową kategorią kapitału własnego, która
nie występowała dotąd w spółkach kapitałowych. Kapitał
akcyjny należy zakwalifikować jako kapitał podstawowy PSA
w rozumieniu
ustawy
o
rachunkowości,
ponieważ
odzwierciedla wkłady wniesione przez akcjonariuszy w zamian
za obejmowane akcje.
Istota struktury majątkowej PSA polega na zasadniczym braku
związania środków odpowiadających kapitałowi akcyjnemu na
wzór podobny do związania cechującego środki wnoszone na
pokrycie kapitału zakładowego. Kapitał akcyjny nie jest
kapitałem zakładowym „bis”, ponieważ środki zgromadzone
w ramach kapitału akcyjnego należy uwzględniać przy
ustalaniu wysokości nadwyżki bilansowej, jaką dysponuje
spółka. Środki te mogą zostać wypłacone akcjonariuszom
tytułem dywidendy, pod warunkiem, że ich wypłata nie
doprowadzi do utraty przez spółkę zdolności do wykonywania
wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie 6 miesięcy
od dnia dokonania wypłaty (art. 30015 § 5).
W spółce nastawionej na pozyskanie inwestorów zasadne jest
pozostawienie swobody w określaniu przywilejów akcyjnych.
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w takiej spółce.
Dopuszczenie możliwości uprzywilejowania co do głosu bez wyznaczenia limitu
takiego uprzywilejowania stanowi istotne zagrożenie dla prawidłowego
funkcjonowania spółki. Powoduje bowiem, że ukształtowanie praw i obowiązków
akcjonariuszy odbiegać może w istotny sposób od zasad wyznaczanych istotą
spółki kapitałowej. Oznacza, że akcjonariusz mniejszościowy, ale dysponujący
większością głosów będzie w stanie podejmować w spółce wszelkie uchwały, co
stawia pod znakiem zapytania zachowanie właściwych spółce kapitałowej
proporcji uprawnień akcjonariuszy. Teoretycznie stwarza też niebezpieczeństwo
wystąpienia z powództwem o wyłączenie ze spółki akcjonariusza dysponującego
większością akcji przez akcjonariusza, któremu przysługuje większość głosów,
wynikająca właśnie z takiego uprzywilejowania, bez względu na liczbę
przysługujących mu akcji (art. 30046 projektu).
37.
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Z punktu widzenia ochrony interesów wierzycieli brak odpowiedzialności
akcjonariuszy za zobowiązania spółki powinien zostać zrekompensowany
zapewnieniem wyposażenia spółki w majątek stanowiący źródło
zaspokojenia jej zobowiązań. Jednocześnie ochrona interesów wierzycieli
spółki wymaga stworzenia odpowiednich instrumentów służących utrzymaniu
przez spółkę majątku na określonym poziomie oraz uniemożliwiających
wspólnikom wycofanie ze spółki wniesionego wkładu czy też uzyskanie jego
spłaty. W związku z tym kodeks spółek handlowych (poprzednio również kodeks
handlowy) zawiera regulacje przewidujące konieczność realnego pokrycia
kapitału zakładowego w spółce akcyjnej oraz ochronę tak zgromadzonego
majątku w czasie istnienia spółki (np. art. 14 § 1, art. 344, 345, 346, 362. 366
k.s.h.). Unormowania przewidziane w projekcie natomiast umożliwiają
akcjonariuszowi uzyskanie zwolnienia z odpowiedzialności za zobowiązania
spółki oraz zwolnienie go z realnego ryzyka związanego z działalnością spółki, z
uwagi na brak wartości nominalnej akcji, symboliczną wartość kapitału akcyjnego,
a w związku z tym symboliczną wartość wnoszonych wkładów.
Z uwagi na potrzebę zapewnienia ochrony interesów wierzycieli wątpliwości budzi
dopuszczalność wypłat z kapitału akcyjnego na rzecz akcjonariuszy w czasie
istnienia spółki. Środki z tego kapitału mogą być przeznaczone na wypłatę
dywidendy (art. 30015 § 2 projektu) oraz na wypłatę wynagrodzenia za umorzony
udział (art. 30041 projektu). Mogą też zostać wykorzystane na pokrycie strat spółki
(art. 30019 § 4 projektu). W tym zakresie projekt przewiduje utworzenie na
pokrycie przyszłych strat obowiązkowego kapitału zapasowego, na który należy
przeznaczać co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie
osiągnie co najmniej 5% sumy zobowiązań spółki wynikającej z zatwierdzonego
sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy (art. 30019 § 1 projektu). Tak
wyznaczona kwota może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie strat, jednak

Uwagi nieuwzględnione.
Zob. komentarz do uwagi nr 1 i 2.
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dopiero wówczas, gdy nie jest to możliwe z kwot określonych w art. 300 15 § 2
projektu, czyli ogólnej kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy
(dywidendy), do której wlicza się wysokość kapitału akcyjnego (art. 300 19 § 2 i 4
projektu).
Wątpliwości w związku z powyższym budzi regulacja art. 30015 § 4 projektu,
wymagająca przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego dopiero w razie
wypłaty na rzecz wspólników z kapitału zapasowego w części stanowiącej
wskazaną wyżej jego minimalną wysokość dla danej spółki (art. 300 19 § 1
projektu) oraz w razie wypłaty prowadzącej do obniżenia sumy kapitału
akcyjnego i kapitału zapasowego, o którym mowa w art. 300 19 projektu, poniżej
kwoty stanowiącej minimalną wysokość tego kapitału dla danej spółki. Przede
wszystkim odnosi ona zasady wypłaty do sumy kapitału akcyjnego i zapasowego,
mimo że kapitał zapasowy w części, o której mowa w tym przepisie nie jest
przeznaczony na wypłaty dla akcjonariuszy. Ponadto w warunkach posiadania
przez spółkę kapitału zapasowego o wartości wskazanej w art. 30019 projektu
możliwe jest całkowite – przy pozostawieniu minimalnej jego wysokości wypłacenie akcjonariuszom środków z kapitału akcyjnego.
W istocie więc przepisy projektu przewidują możliwość wypłacenia
akcjonariuszom części majątku spółki pokrywającej kapitał akcyjny, bez
konieczności zachowania szczególnych wymogów.
Ochronie interesów wierzycieli ma służyć namiastka „testu wypłacalności”
przewidziana w art. 30015 § 5 projektu. Samą koncepcję dokonywania takiej
oceny należy ocenić pozytywnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że test ten w
proponowanym kształcie w niewielkim stopniu jest w stanie spełnić przypisywane
mu znaczenie. W obecnej wersji projektu polega on na tym, ze wypłata na rzecz
akcjonariuszy nie może doprowadzić do utraty przez spółkę, w normalnych
okolicznościach, zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań
pieniężnych w terminie 6 miesięcy od dnia dokonania wypłaty. Wymaga to, jak
należy sądzić, dokonania przez zarząd bezpośrednio przed spełnieniem
świadczenia na rzecz akcjonariusza, wynikającego ze stosunków wewnętrznych,
oceny wypłacalności spółki i podjęcia uchwały w sprawie dopuszczalności jego
spełnienia. Warunkiem dopuszczalności wykonania świadczenia jest więc
uchwała przewidująca, że w ciągu 6 miesięcy od dnia dokonania wypłaty spółka
nie straci zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, w
normalnych okolicznościach. Tego typu ocena nie stanowi dla wierzycieli
żadnego realnego zabezpieczenia, tym bardziej, że projekt nie przewiduje
jakiejkolwiek szczególnej sankcji dla zarządu w związku z podjęciem wadliwej
decyzji w tym zakresie, w szczególności w postaci ponoszenia odpowiedzialności
za zobowiązania spółki w określonym zakresie.
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Zagrożenie dla interesów wierzycieli może też wynikać z zasad likwidacji prostej
spółki akcyjnej. W odróżnieniu od spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółek
kapitałowych, w prostej spółce akcyjnej istnieje bowiem możliwość zakończenia
działalności bez przeprowadzania likwidacji. Celowi temu służy instytucja
przejęcia całego majątku spółki przez jednego akcjonariusza z obowiązkiem
zaspokojenia wierzycieli i pozostałych akcjonariuszy (art. 300121 projektu).
W konsekwencji prosta spółka akcyjna została ukształtowana w projekcie jako
stwarzająca najwięcej zagrożeń dla wierzycieli spośród wszystkich spółek
handlowych. Jest spółką bez gwarancji wyposażenia jej w majątek, z
wyłączeniem odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki, z
możliwością wypłat na rzecz akcjonariuszy stanowiących w istocie zwrot
wkładów i bez jakiegokolwiek realnego zabezpieczenia w postaci
odpowiedzialności członków zarządu z tytułu wypłat z majątku spółki ze szkodą
dla wierzycieli. Jest formą, która w istocie pozwala przerzucić ryzyko
wykonywanej działalności na wierzycieli, co jest tym bardziej niebezpieczne, że
jest to spółka przewidziana według projektu właśnie dla realizowania
przedsięwzięć obarczonych dużym ryzykiem.
38.

Krajowa Izba
Radców
Prawnych

Uwaga
ogólna

Prosta spółka akcyjna jest formą oderwaną i wyalienowaną w systemie spółek
handlowych. W związku z tym ze względów systemowych nie powinna zostać
uregulowana w kodeksie spółek handlowych. Przemawia za tym autonomiczny
charakter i odmienność dotyczących jej regulacji w porównaniu z innymi spółkami
handlowymi. Poważne zastrzeżenia budzi uznanie jej za spółkę kapitałową, gdyż
jej ukształtowanie narusza zasady dotyczące konstrukcji spółek kapitałowych w
prawie polskim. Poza tym nawet spółka komandytowo-akcyjna, która jawi się jako
bardziej „kapitałowa” niż proponowana prosta spółka akcyjna, została jednak
zaliczona do spółek osobowych. W konsekwencji projektodawcy powinni raczej
proponować uregulowanie prostej spółki akcyjnej w odrębnym akcie prawnym, a
nie w kodeksie spółek handlowych.

Uwaga nieuwzględniona.
Za umiejscowieniem PSA w KSH przemawia również
możliwość przekształcania PSA w sp. z o.o. albo w S.A.
W ocenie MPiT uregulowanie PSA, jako spółki handlowej
o powszechnym zakresie zastosowania, poza KSH byłoby
rozwiązaniem niesystemowym, prowadzącym do dekompozycji
prawa spółek.

39.

Krajowa Izba
Radców
Prawnych

Uwaga
ogólna

Na zakończenie warto też zwrócić uwagę na to, że projekt narusza ustawowe
zasady dotyczące wprowadzania nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących
przedsiębiorców, zwłaszcza z art. 66 ust. 1 oraz 67 ustawy z dnia 6 marca 2018
r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018, poz. 646). Opracowanie projektu nie
zostało poprzedzone rzetelną analizą możliwości osiągnięcia celu
przyświecającego wprowadzeniu nowej formy spółki – prostej spółki
akcyjnej za pomocą innych środków, polegających na wykorzystaniu i
dostosowaniu już istniejących form prawnych. Poza tym niewątpliwie
opracowując projekt wprowadzenia tej spółki, naruszono dyrektywę kierowania

Uwaga nieuwzględniona.
Projektowane rozwiązania są zgodne z zasadami prowadzenia
działalności gospodarczej, określonymi w ustawie z dnia 6
marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców1. W szczególności
projekt realizuje zasady proporcjonalności i adekwatności przy
opracowywaniu aktu normatywnego:
- projekt zmniejsza obciążenia regulacyjne, wprowadzając
szeregu uproszczeń (m.in. rejestracja elektroniczna spółki
w 24 h za pomocą formularza, dostępny on-line wzorzec

1

Dz. U. poz. 646.
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się zasadami proporcjonalności i adekwatności. Projektowana zmiana nie jest
bowiem ani proporcjonalna ani adekwatna do wskazywanych w uzasadnieniu
celów.

statutu, szerokie wykorzystanie środków komunikacji
elektronicznej w procesach decyzyjnych),
- projekt reguluje PSA jako spółkę niepubliczną; dopuszczenie
akcji PSA do obrotu publicznego wymagałoby znacznie
większej standaryzacji konstrukcji praw udziałowych takiej
spółki i większych obciążeń, uwzględniających regulacje prawa
Unii Europejskiej dotyczące spółek akcyjnych.

40.

Stowarzyszenie
Notariuszy RP

Uwaga
ogólna

Przyjęta w Projekcie konstrukcja prostej spółki akcyjnej (dalej w skrócie PSA)
opiera się na daleko posuniętym odformalizowaniu procesu jej tworzenia
i sposobu funkcjonowania. Z jednej strony jest to koncepcja zasługująca na
aprobatę z uwagi na uproszczenie obrotu prawnego. Z drugiej jednak
strony zbyt dalekie odformalizowanie PSA prowadzi do tego, że ochrona jej
wierzycieli jest tylko iluzoryczna, a sama konstrukcja PSA stwarza pokusę
do wykorzystywania jej w procederze prania pieniędzy i finansowania
terroryzmu lub przez zwykłych oszustów. W ocenie Zarządu Głównego
Stowarzyszenia należałoby rozważyć, czy nie lepszym narzędziem prawnym dla
start-upów
byłaby
nieco
zmodyfikowana
spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością, która ze swojej natury jest spółką w małym stopniu
sformalizowaną. Projekt, ponadto nie zachowuje równowagi pomiędzy interesami
akcjonariuszy przejawiającymi się w odformalizowaniu PSA a ochroną jej
wierzycieli, np. przez pozbawienie konieczności badania wkładów niepieniężnych
przez biegłych rewidentów - brak racjonalnego wytłumaczenia dla takiego
odformalizowania. PSA w wersji przedstawionej przez projektodawcę może stać
się narzędziem w procesie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Zdaniem
Stowarzyszenia, często w praktyce występować będą przypadki niemożności
ustalenia beneficjenta rzeczywistego (np. w przypadku zbycia akcji), a zatem w
świetle art. 41 ust. 1 wchodzącej w życie z dniem 13 lipca br. ustawy z dnia 01
marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
instytucje obowiązane będą odmawiać dokonania transakcji, w tym: notariusze
dokonania czynności notarialnej, a bank - realizacji zwykłego przelewu.
Warto być może postawić retoryczne pytanie, czy rzeczywiście kwota 5000,-zł
jako kapitału zakładowego stanowi faktyczną a nie wyimaginowaną barierę dla
rozwoju przedsiębiorczości?!

Uwaga nieuwzględniona.
Zob. komentarz do uwag nr 1 i 2.

41.

Krajowa Rada
Doradców
Podatkowych

Uwaga
ogólna

W opinii Krajowej Rady wprowadzenie nowej formy spółki kapitałowej jest
niecelowe i powoduje niepotrzebne zamieszanie w obowiązującym
systemie. Wydaje się, że podobne efekty można uzyskać modyfikując przepisy
dotyczące na przykład sp. z o.o. W tym celu ustawodawca mógłby zwiększyć
swobodę stron w kształtowaniu stosunków wewnętrznych, znieść nadmierne
rygory kapitału zakładowego czy udrożnić proces restrukturyzacji. Z kolei

Uwaga nieuwzględniona.
Zob. komentarz do uwagi nr 12.
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obniżenie kosztów prowadzenia tego rodzaju spółki można osiągnąć chociażby
poprzez wprowadzenie limitu rocznego obrotu poniżej którego dopuszcza się
prowadzenie uproszczonej księgowości. Należy mieć na uwadze, że zgodnie z
Metodyką przygotowywania oceny wpływu2 projektodawca bazując na analizach
kosztów i korzyści oraz przewidywanej skuteczności, powinien wybrać najlepszą
opcję działania i uzasadnić odrzucenie pozostałych. W tym przypadku nie sposób
uznać przedstawionej przez projektodawcę argumentacji przemawiającej za
wprowadzeniem PSA za trafną. W szczególności można zauważyć, że pomimo
odwołania się do przykładów francuskiego i słowackiego brakuje uzasadnienia,
że przyczyny wprowadzenia PSA w Polsce wynikają z tych samych, albo
podobnych problemów, jakie istniały w tych krajach. Projektodawca nie potrafił
też przekonująco umotywować swojego stanowiska poprzez wyjaśnienie,
dlaczego trudności związane z prowadzeniem innych typów spółek kapitałowych
są tak istotne, że można je rozwiązać jedynie poprzez wprowadzenie nowej
kategorii spółki.
42.

Krajowa Rada
Doradców
Podatkowych

Uwaga
ogólna

Projekt powinien przewidywać mocniejsze instrumenty ochrony wierzycieli.
Co prawda, zostały zawarte istotne rozwiązania chroniące wierzycieli, takie jak:
zakaz świadczeń zagrażających wypłacalności spółki (projektowany art. 300 15 §
5), obowiązek odpisów na kapitał zakładowy (projektowany art. 30019 § 1),
konieczność zabezpieczenia lub zaspokojenia wszystkich wierzycieli przed
podziałem majątku spółki między akcjonariuszy w toku likwidacji (projektowany
art. 300120 § 3), czy ograniczenie możliwości zbywania majątku spółki na rzecz jej
funkcjonariuszy korporacyjnych i osób z nimi powiązanych podczas likwidacji
(projektowany art. 300120 § 2). Jednak nie są one wystarczające. Przykładowo
brakuje dodatkowych, pewniejszych narzędzi, z których mogliby skorzystać
pokrzywdzeni wierzyciele, gdyby doszło do sprzecznej z prawem wypłaty
z majątku spółki na rzecz akcjonariuszy. Podobnie wierzyciele nie mają
dostatecznie skutecznych instrumentów ochrony swoich interesów w przypadku,
gdy dojdzie do wyprowadzania zysków ze spółki za pośrednictwem umów z
udziałowcami lub osobami z nimi powiązanymi. Projekt posługuje się w tym
przypadku bardzo uznaniowym określeniem „wartości godziwej”, na jaką powinna
opiewać dana transakcja. Trzecim przykładem jest mechanizm przyspieszonej
likwidacji prostej spółki akcyjnej. Przewiduje on, że zgromadzenie akcjonariuszy
kwalifikowaną większością głosów może przekazać cały majątek spółki na rzecz
jednego z akcjonariuszy z obowiązkiem zaspokojenia roszczeń pozostałych
udziałowców i wierzycieli. Może się zatem okazać, że przejmującym będzie
akcjonariusz bez majątku, od którego ewentualna egzekucja okaże się

Uwaga
nie
została
podtrzymana
na
uzgodnieniowej.
Zob. komentarz do uwagi nr 2.
Wymaga doprecyzowania jakie konkretnie
instrumenty ochrony wierzycieli proponuje Rada.

konferencji

dodatkowe

2

Wytyczne do przeprowadzania oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych zgodnie z § 24 ust. 3 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 r. –
Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204 oraz z 2018 r. poz. 114 i 278).
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nieskuteczna. Wydaje się, że przewidziana instytucja sprzeciwu wierzycieli,
wobec działania tego mechanizmu bez zgody osób trzecich, nie jest
wystarczająca.
43.

SN

Uwaga
ogólna

1) Unormowanie nowego typu spółki handlowej można uznać za
uzasadnione wyłącznie w razie wykazania, że obowiązujące regulacje
poszczególnych typów spółek nie odpowiadają potrzebom obrotu i do
osiągnięcia tego celu nie wystarczy ich nowelizacja. W uzasadnieniu projektu
wskazuje się powody, dla których istniejące typy spółek mają być nieodpowiednie
dla niektórych przedsięwzięć gospodarczych, w szczególności w obszarze
nowych technologii. Autorzy projektu przedstawiają związane z tym wady spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej, w zasadzie nie analizując
jednak możliwości dostosowania obowiązujących regulacji do potrzeb
obrotu w drodze ich nowelizacji. Należy również zauważyć, że wskazane w
uzasadnieniu projektu cele w postaci połączenia zalet różnych typów spółek są w
praktyce osiągane przez zakładanie spółek komandytowych lub komandytowoakcyjnych z udziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako jedynego
komplementariusza. Chociaż zagadnienie wprowadzeni a nowego typu spółki do
porządku prawnego stanowi zagadnienie przede wszystkim z zakresu polityki
prawa, to jednak postulat spójności i prostoty systemu normatywnego przemawia
za wyczerpującym zbadaniem kwestii celowości przyjęcia takiego rozwiązania.
2) Zwraca uwagę obszerność opiniowanej nowelizacji oraz wysoki stopień
złożoności jej przepisów, co kontrastuje z nazwą proponowanej spółki, ale
przede wszystkim może powodować różnorodne problemy Interpretacyjne.
Przyznanie założycielom spółki daleko idącej autonomii w zakresie uregulowania
jej struktury oraz wzajemnych praw I obowiązków akcjonariuszy oraz organów
niewątpliwie odpowiada potrzebom obrotu prawnego przez umożliwienie
dostosowania spółki do potrzeb konkretnej sytuacji faktycznej. z drugiej jednak
strony w razie powstania sporów korporacyjnych z pewnością zostaną
postawione pytania o granice tej autonomii, wyznaczonej przy pomocy nieostrych
pojęć: natury prostej spółki akcyjnej oraz dobrych obyczajów {projektowany art 300 5 §
3 k s h). Szczególnie wykładnia pierwszego z nich może powodować trudności wobec
założenia, że prosta spółka akcyjna ma łączyć w sobie cechy różnych spółek.
3) Można przy tym rozważyć, czy w ramach tak daleko idących zmian prawa
spółek handlowych celowe jest wprowadzanie monistycznego modelu
organów spółki. Rozwiązanie to nie wydaje się niezbędne, a ze względu na
oderwanie od polskiej tradycji prawnej może powodować trudności praktyczne.
Będzie tak w szczególności dlatego, że regulacja zaproponowana w projekcie
ustawy toleruje współistnienie spółek o monistycznej i dualistycznej strukturze,

Uwaga
nie
została
uzgodnieniowej.

podtrzymana

na

konferencji

1) MPiT dokonało analiz, o których mowa w uwadze.
Struktura majątkowa sp. z o.o. – oparta na kapitale
zakładowym – nie jest funkcjonalna dla przedsięwzięć
startupowych. Bariery, takie jak minimalna wartość nominalna
udziału, wymogi formalne co do zbycia udziałów, sztywne
ograniczenia w zakresie uprzywilejowania akcji – a przez to co
do kształtowania relacji między inwestorami i inwentorami –
czy
wreszcie
brak
możliwości
wniesienia
wkładu
niebilansowego, powodują, że sp. z o.o. nie jest narzędziem
funkcjonalnym dla zakładania i rozwoju innowacyjnych firm.
Ponadto poważne wątpliwości może budzić dokonanie
poważnej operacji legislacyjnej na setkach tysięcy „żywych
organizmów”, jakimi są funkcjonujące w obrocie sp. z o.o. i sp.
akcyjne.
Ukształtowanie PSA jako spółki osobowej mogłoby zaś de
facto prowadzić do dublowania obecnych instytucji i nie
stanowiłoby ułatwienia dla inwestorów ani inwentorów.
Wg corocznych raportów przygotowywanych przez Startup
Poland, spółka komandytowo-akcyjna nie cieszy się
praktycznie żadną popularnością wśród startupów.
2) Nazwa „Prosta Spółka Akcyjna” odnosi się przede
wszystkim do dążenia, by funkcjonowanie tej spółki było
relatywnie mniej skomplikowane, aniżeli spółki akcyjnej. Ilość
przepisów nie jest w tym kontekście miarą prostoty regulacji.
Ważniejsze dla obrotu jest uniknięcie luk prawnych i rozwianie
wątpliwości interpretacyjnych.
W zakresie natury PSA: PSA stanowić ma odrębny typ spółki
kapitałowej, a już z samego brzmienia przepisów wyczytać
można założenia, na których opierać się ma jej
funkcjonowanie. Jedne z najistotniejszych to: brak zasady
surowości statutu i związana z tym elastyczność kształtowania
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mogącej budzić niepewność uczestników obrotu odnośnie do pewności prawa.

umowy spółki, a także funkcjonowania PSA, brak kapitału
zakładowego, beznominałowe akcje i możliwość daleko
idącego ich uprzywilejowania, dopuszczalność wniesienia
wkładu w postaci świadczenia pracy i usług oraz powiązana
z tym możliwość zapewnienia utrzymania wpływu założycieliinwentorów na dalsze funkcjonowanie spółki, w toku
pozyskiwania inwestorów (akcje założycielskie), relatywna
swoboda dysponowania kapitałami spółki, możliwość wyboru
systemu zarządzania spółką (tradycyjnego i monistycznego).
3) Regulacja PSA opiera się na swobodzie kontraktowania
i elastyczności ustawowych regulacji. Możliwość wyboru
pomiędzy systemem monistycznym a dualistycznym pozwala
na adaptację w umowie spółki rozwiązań organizacyjnych
najlepiej
odpowiadających
indywidualnym
potrzebom
i preferencjom akcjonariuszy. Ponadto umożliwienie wyboru
modelu struktury organów odpowiada tendencji dającej się
zaobserwować od kilkunastu lat zarówno w prawie unijnym, jak
i w prawie krajowym państw członkowskich UE.

44.

SN

Uwaga
ogólna

Wypada podnieść zasadnicze wątpliwości w odniesieniu do aspektu
kapitału prostej spółki akcyjnej. Osiągnięta niewątpliwie przez projektodawców
elastyczność Instytucji godzi bowiem w interesy wierzycieli spółki, wbrew
twierdzeniom ujętym w motywach projektu (Uzasadnienie, s. 9-10). Uzasadnienie
regulacji zawiera w sobie zarazem sprzeczność polegającą - z jednej strony - na
bagatelizacji kwestii zabezpieczenia interesów wierzycieli poprzez mechanizm
kapitału zakładowego, z drugiej strony - na podkreśleniu, że jawność wysokości
kapitału akcyjnego prostej spółki akcyjnej (art. 30054 § 1 pkt 4 projektu) stanowi
ważną (z punktu widzenia wiarygodności finansowej) informację dla jej partnerów
biznesowych (por. Uzasadnienie, s. 22-23). Zawarte w motywach projektu
symulacje dopuszczalnej górnej granicy wysokości dywidendy dla akcjonariuszy
PSA ukazują zagrożenie dla Interesów jej wierzycieli, zwłaszcza, że projektowany
art. 3001 § 3 w sposób wyraźny wyłącza odpowiedzialność majątkową
akcjonariuszy za zobowiązania spółki. Nie sposób przy tym nie dostrzec
zwiększonej atrakcyjności nowej formy akumulacji kapitału w stosunku do
obecnie najpopularniejszej formy prawnej spółki, jaką jest spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, polegającej na wyłączeniu odpowiedzialności przy
jednoczesnym braku zaangażowania kapitałowego (por. wniesienie wkładów do
spółki w terminie 3 lat od jej powstania - art. 3009 projektu). Tymczasem w
doktrynie podkreśla się, że ceną ograniczenia odpowiedzialności akcjonariuszy
jest gwarancyjny charakter kapitału zakładowego. W doktrynie europejskiego

Uwaga
nie
została
uzgodnieniowej.

podtrzymana

na

konferencji

Trudno przyjąć, że minimalny kapitał zakładowy w sp. z o.o. na
poziomie 5 tys. zł pełni funkcję gwarancyjną czy stanowi rodzaj
testu powagi planowanych przedsięwzięć biznesowych.
Utrzymywanie teoretycznego zabezpieczenia na poziomie 5
tys. zł mija się z celem projektowanej regulacji.
W PSA przewidziano skuteczne mechanizmy ochrony
wierzycieli funkcjonujące w oparciu o zakaz wypłat na rzecz
wspólników, które zagrażałyby wypłacalności spółki. Wobec
takich mechanizmów, odpowiedzialność za zobowiązania PSA
ukształtowano na zasadzie analogicznej do obowiązującej w
spółce akcyjnej. Warto przy tym dodać, że członkowie organów
spółki odpowiadają za zwrot wypłaty solidarnie z jej odbiorcą,
chyba że nie ponoszą winy.
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prawa spółek występuje kontrowersja co do celowości utrzymania instytucji
kapitału zakładowego, jednakże przyjmuje się, że przy odpowiedniej liberalizacji
regulacji dotyczącej pokrywania wkładów na kapitał zakładowy, powinno się go
utrzymać (por. A Radwan, Sens i nonsens kapitału zakładowego - przyczynek do
ekonomicznej analizy ustawowej ochrony wierzycieli spółki kapitałowej, [w: ] J M.
Cejmer [red.], Europejskie prawo spółek. Tom Ili. Instytucje prawne dyrektywy
kapitałowej, Zakamycze 2005, LEX nr 49757). Natomiast w razie rezygnacji z
Instytucji kapitału zakładowego zmiana ta powinna zostać zrównoważona przez
utrzymanie odpowiednio wysokiego standardu ochrony wierzycieli za pomocą
kapitału emisyjnego. Akumulacja tegoż nie wydaje się być w świetle norm
projektu wystarczająca dla zapewnienia wypłacalności PSA (por. art. 3003, 30019
projektu).
45.

Startup Poland

Uwaga
ogólna

Startup Poland przeprowadziło konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac RM:
UD 154) dotyczącego Prostej Spółki Akcyjnej („PSA”) z dnia 15 maja br.,
przekazanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii („Projekt”),
wśród przedsiębiorców startupowych. W ich trakcie Startup Poland otrzymało
wiele głosów popierających projekt PSA, podkreślających, że: „należy jak
najmocniej i jak najbardziej kibicować pomysłowi Prostej Spółki Akcyjnej,
ponieważ bardzo mocno stawia na branżę startupową”. Startupy przekazujące
swoje opinie do Startup Poland są przekonane, że dzięki odformalizowaniu
rozwiązań oraz uelastycznieniu struktury organizacyjnej, PSA wesprze
ekosystem startupowy i rozwój startupów w Polsce. Szczególnie pozytywnie
zostały ocenione następujące rozwiązania PSA: - rejestracja elektroniczna
możliwa także w przypadku wkładów niepieniężnych, - dematerializacja akcji, szerokie wykorzystanie komunikacji elektronicznej w podejmowaniu uchwał, swoboda w konstruowaniu postanowień umowy PSA, - możliwość uproszczonej
likwidacji. Bardzo pozytywnie zostało również ocenione odejście w PSA od
testów wypłacalności obecnych w projekcie przedstawionym pod koniec zeszłego
roku, które polegały na zobowiązaniu zarządu do badania przy każdej wypłacie
dokonywanej na rzecz akcjonariuszy czy w wyniku wypłaty w ciągu roku spółka
nie utraci zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań.

Uwaga pozytywna.

46.

Związek
Banków
Polskich

Uwaga
ogólna

Możliwości zaburzenia równowagi pomiędzy uproszczeniem przepisów a ochroną
bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Uwaga nieuwzględniona.

ZBP pragnie zwrócić uwagę, że w trakcie dalszych prac legislacyjnych nad
projektem nowelizacji należałoby rozważyć kwestię bezpieczeństwa prostej spółki
akcyjnej (PSA) z punktu widzenia jej akcjonariuszy, przyszłych wierzycieli i
partnerów biznesowych.

Regulacja PSA zapewnia ochronę wierzycieli spółki w oparciu
o zakaz wypłat pod tytułem korporacyjnym, które zagrażałyby
wypłacalności spółki. Członkowie organów spółki odpowiadają
za zwrot wypłaty solidarnie z jej odbiorcą, chyba że nie
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ponoszą winy.
Niepokój budzi, że zaproponowane w projekcie rozwiązania są niewątpliwie
bardzo elastyczne z punktu widzenia akcjonariuszy, jednak z drugiej strony mogą
także znosić naturalne zabezpieczenia przed nieprawidłowościami czy
działaniem na szkodę takiej spółki, jak np. wprowadzenie możliwości wyboru
modelu monistycznego, mniej precyzyjny odział zadań pomiędzy zarządem a
radą nadzorczą, fakultatywność powołania rady nadzorczej czy możliwość
indywidualnego działania członków rady.
Kolejne ryzyko generować może także brak zrozumienia rynku dla nowego
rodzaju podmiotu. Warto wszakże pamiętać, iż tego rodzaju podmioty mogą cię
cechować bardzo niską wiarygodnością wobec potencjalnych partnerów
gospodarczych, co z kolei może im utrudniać pozyskiwanie finansowania
zewnętrznego oraz funkcjonowania w ekosystemie gospodarczym.

47.

Związek
Banków
Polskich

Uwaga
ogólna

Ewidencja prostych spółek akcyjnych (PSA) wobec planowanych zmian
dotyczących dematerializacji akcji niepublicznych spółek akcyjnych
Projekt dotyczący wprowadzenia prostej spółki akcyjnej przewiduje szereg
innowacyjnych rozwiązań, również w obszarze prowadzenia rejestru/ewidencji
takich akcji. Należy szczególnie docenić propozycje dematerializacji akcji jak i
umożliwienie prowadzenia ewidencji w formie rozproszonej i zdecentralizowanej
bazy danych (Art. 30032). W części szczegółowej uwag zawarliśmy kilka
propozycji, które w opinii wynikającej z wieloletnich doświadczeń banków
zrzeszonych w Radzie Banków Depozytariuszy przy ZBP w świadczeniu usług
powierniczych powinny ułatwić praktyczne zastosowanie takich rozwiązań.
Proponujemy zatem m.in. odstąpienie od nadawania poszczególnym akcjom
numerów; wprowadzenie zasady jednolitości uprawnień z akcji w obrębie
emitowanych serii akcji; umożliwienie podzielności pojedynczej akcji na części
ułamkowe oraz możliwość prowadzenia ewidencji przez konsorcjum

PSA została zaprojektowana jako spółka prywatna, wobec
czego nieuzasadnione jest wprowadzanie obligatoryjnej rady
nadzorczej. Dane dotyczące organów PSA będą ujawniane w
KRS, co zapewni bezpieczeństwo obrotu. Stworzenie
akcjonariuszom PSA możliwości wyboru systemu organów
pozwala im na przyjęcie w umowie spółki rozwiązań
organizacyjnych najlepiej odpowiadających ich indywidualnym
potrzebom i preferencjom. Umożliwienie wyboru modelu
struktury organów odpowiada również tendencji dającej się
zaobserwować od kilkunastu lat zarówno w prawie unijnym
(por. regulacje rozporządzenia nr 2157/2001 w sprawie statutu
spółki europejskiej – SE), jak i w prawie krajowym państw
członkowskich UE (por. reformy prawa włoskiego,
holenderskiego i czeskiego, w wyniku których została
stworzona taka możliwość). U podstaw zaproponowanej
regulacji leży założenie o równorzędności obydwu modeli
struktury organów spółki oraz przekonanie, iż ustawodawca
nie powinien narzucać żadnego z nich założycielom i
akcjonariuszom PSA, lecz stworzyć ramy prawne pozwalające
im na adaptację w umowie spółki rozwiązań organizacyjnych
najlepiej odpowiadających ich indywidualnym potrzebom
i uwarunkowaniom.
Uwaga częściowo uwzględniona.
Projekt regulujący prostą spółkę akcyjną został uspójniony z
projektem UD 117 w najszerszym zakresie, jaki pozwoli na
realizację założeń PSA (uproszczenie, minimalizacja kosztów).
Uwagi szczegółowe – zob. komentarz do uwag w dalszej
części.
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upoważnionych podmiotów.
Należy przy tym zwrócić uwagę, iż równolegle z opiniowanym projektem toczą się
prace legislacyjne nad ustawą wprowadzającą obligatoryjną dematerializację
spółek akcyjnych w dotychczasowej formule (nowelizacja KSH – numer projektu
UD117). Przewidziane w tym projekcie rozwiązania w zakresie prowadzenia
ewidencji zdematerializowanych akcji spółek sformułowane są odmiennie, co
może prowadzić do powstania różnych porządków prawnych wymuszających
odmienne rozwiązania infrastrukturalne do realizacji potrzeb, które według naszej
oceny są tożsame. Taki potencjalny dualizm oceniamy jak niecelowy i
przeciwskuteczny, mogący w efekcie doprowadzić do niepowodzenia obu tych
przedsięwzięć.
Sugerujemy, aby autorzy obu tych projektów wspólnie uzgodnili jednolity sposób
prowadzenia ewidencji zdematerializowanych akcji, przy czym z zadowoleniem
przyjęlibyśmy, gdyby docelowe rozwiązania były zbliżone do tych proponowanych
w opiniowanym projekcie dotyczącym PSA, po uwzględnieniu uwag ZBP
zawartych w części szczegółowej.
48.

Związek
Banków
Polskich

Uwaga
ogólna

Zakaz dopuszczania PSA do obrotu zorganizowanego

Uwaga nieuwzględniona.

Projekt przewiduje zakaz prowadzenia obrotu zorganizowanego akcjami prostej
spółki akcyjnej. Zakaz ten wydaje się być anachroniczny wobec obserwowanego
na światowych rynkach rozwoju różnych form obrotu elektronicznego, jak i
bogactwa form instrumentów obracanych na takich rynkach.

Projekt reguluje PSA jako spółkę niepubliczną; dopuszczenie
akcji PSA do rynku regulowanego wymagałoby znacznie
większej standaryzacji konstrukcji praw udziałowych takiej
spółki i większych obciążeń, uwzględniających regulacje prawa
Unii Europejskiej dotyczące spółek akcyjnych.

Proponowane „upośledzenie” rynku PSA może mieć słabszą pozycję konkurencją
na korzyść o wiele mniej transparentnych form, jak np. ze strony dynamicznie
rozwijających się form crowdfundingu udziałowego opartego o technologię
blockchain – tzw. ICO, które aspirując do podobnej do PSA roli gospodarczej
mogą stanowić poważne zagrożenie dla rozwoju rynku kapitałowego ze względu
na brak zgodności z wieloma normami bezpiecznego obrotu.

49.

Związek
Banków
Polskich

Uwaga
ogólna

W ocenie KNF nie jest uzasadnione dopuszczeniu PSA tak do
obrotu regulowanego, jak i zorganizowanego.

Proponujemy (w uwagach szczegółowych) rozwiązanie kompromisowe czyli
ograniczenie zakazu do rynku regulowanego, pozostawiając możliwość dla
fakultatywnego organizowania obrotu zorganizowanego na runku ASO dla
wybranych serii akcji prostej spółki akcyjnej.

Zob. komentarz do uwagi nr 12.

Bezpieczeństwo ewidencji prowadzonej w postaci elektronicznej.

Uwaga uwzględniona.

Wymagania odnośnie zapewnienia bezpieczeństwa ewidencji prowadzonej w
postaci elektronicznej (Art. 30032) powinny obowiązywać bez względu na
rozwiązania technologiczne zastosowane do prowadzenia takiej ewidencji. W
szczególności przyporządkowania tych wymagań tylko do rejestru rozproszonej i
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zdecentralizowanej bazy danych mogłoby prowadzić do mylnego wniosku, że
ewidencja elektroniczna prowadzona w innej postaci (np. arkusz kalkulacyjny) nie
musi spełniać takich wymagań. Propozycję poprawki zawarliśmy w części
szczegółowej uwag. Sugerujemy również doprecyzowanie o jakie standardy
bezpieczeństwa danych chodzi w tym przepisie.
art. 1 – zmiana ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych

50.

SN

Art. 4

Z uwagi na zastosowanie w nowej regulacji pojęć, które dotychczas obce były
prawu polskiemu, należałoby najważniejsze z nich, jak np. "kapitał akcyjny'”,
umieścić wraz z definicją w art. 4 k.s.h. jest to pożądane w szczególności z
powodu niejasnego stosunku pojęć. kapitał akcyjny" i „kapitał zakładowy", o
których mowa w projektowanym art. 4a pkt 18 ustawy 1 dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U .z 2017 r., poz. 2343 i 2269 oraz
z 2018 r. poz.317, 650 i 685).

Uwaga o charakterze redakcyjnym/ legislacyjnym.

51.

Startup Poland

Art. 14 §
1

Zostało podniesione, że przy zaproponowanym w Projekcie brzmieniu art. 14 § 1
KSH dotychczasowa praktyka potrącenia umownego z tytułu wynagrodzenia z
umowy zlecenia/umowy business to business na opłacenie akcji/udziałów będzie
stanowiła obejście prawa, co może być ryzykowne i niepożądane dla
przedsiębiorców działających w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i
spółki akcyjnej.

Uwaga nieuwzględniona.

52.

Górnicza Izba
PrzemysłowoHandlowa

Art. 14 §
1

Wedle art. 14 § 1 przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki z o.o. lub S.A.
nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług.
Z projektu wynika, że ograniczenie dotyczące wkładów niepieniężnych do spółek
kapitałowych, nie będzie miało zastosowania do spółki kapitałowej nowego typu,
tj. PSA. Brak jest informacji mającej uzasadnić powód odmiennego traktowania
różnych spółek kapitałowych.

Uwaga nieuwzględniona.
PSA jest spółką dedykowaną w pierwszej kolejności dla
przedsięwzięć realizowanych w obszarze nowych technologii
i innowacji, w których istotną wartością jest know-how oraz
praca (kapitał ludzki). Zob. szerzej w uzasadnieniu projektu.

53.

SN

Art. 107
§3

Należy zwrócić uwagę, że w projekcie nie przewidziano nowelizacji art. 107 § 3
k.s.h. dotyczącego sytuacji, w której spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
albo spółka akcyjna jest komplementariuszem, a komandytariuszem jest wspólnik
tej spółki. W przepisie tym przesądzono, że wkładu komandytariusza nie
mogą stanowić jego udziały w tej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
lub akcje tej spółki akcyjnej. Brak przepisu projektowanej ustawy, który
rozszerzałby powyższe ograniczenie również na prostą spółkę akcyjną można
interpretować wyłącznie jako świadomy zabieg ustawodawcy. Należy podać w
wątpliwość, czy istnieją powody uzasadniające wyłączenie powyższego
ograniczenia właśnie w przypadku prostych spółek akcyjnych.

Uwaga
nie
została
uzgodnieniowej.

54.

Krajowa Rada
Notarialna

Art. 3001

Nowy art. 3001 KSH nie zawiera zastrzeżenia, które zawarte jest w art. 301 1 zd.
drugie KSH, z którego wynika, że PSA nie może być zawiązana wyłącznie

Uwaga uwzględniona.

podtrzymana

na

konferencji
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przez jednoosobową spółkę z ograniczoną
Zastrzeżenie to powinno zostać utrzymane.

odpowiedzialnością.

55.

Akademia
Liderów
Innowacji i
Przedsiębiorczo
ści
Fundacja dr
Bogusława
Federa

Art. 3001

Art. 3001 k.s.h. - stanowi, iż prosta spółka akcyjna może być utworzona przez
jedną lub więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa
stanowi inaczej. Już ten pierwszy artykuł projektowanej ustawy budzi wątpliwości,
ponieważ głównym założeniem wprowadzenia nowego typu spółki kapitałowej
miało być przeznaczenie jej dla działalności start–upowej, a przepisy k.s.h
dotyczące spółek kapitałowych są wystarczającym punktem odesłania.

Uwaga nieuwzględniona.
Zob. komentarz do uwagi nr 8.

56.

Górnicza Izba
PrzemysłowoHandlowa

Art. 3002

Jeśli ktoś zainwestuje w spółkę przedmiot o wartości majątkowej przekraczającej
1 zł lub własną pracę (jak będzie ona wyceniona?) – to ile akcji będzie mu w
zamian przysługiwało, skoro żadna z tych akcji nie ma wartości
nominalnej? Jakie jest uzasadnienie dla tworzenia takich akcji?

Uwaga wyjaśniona.
O ilości akcji będzie decydowała umowa spółki.

57.

Związek
Banków
Polskich

Art. 3002
§2

Proponujemy umożliwić ewidencjonowanie ułamkowych części akcji.
Rozwiązanie takie może być szczególnie pomocne w przeprowadzaniu operacji z
udziałem praw poboru, jak również dla zapewnienia uprawnień z akcji
założycielskich o których mowa w Art. 30026

Uwaga nieuwzględniona.

Art. 3002 § 2 otrzymuje brzmienie:
„Akcje prostej spółki akcyjnej nie posiadają wartości nominalnej, nie stanowią
części kapitału akcyjnego i są niepodzielne. Akcje mogą być podzielne, jeśli
umowa spółki tak stanowi. W takim przypadku umowa powinna określać
najmniejszą ułamkową część akcji, która może być wpisana do ewidencji.”.

58.

SN

Art. 3002
§ 3 w
zw. z art.
3005 § 1
pkt 7 i
art. 3009

W projektowanych przepisach dopuszczono, aby akcje w prostej spółce akcyjnej
były obejmowane w zamian za świadczenie pracy lub usług. Przesądzono o
tym w art. 3002 § 3 k.s.h. Rodzaj i czas świadczenia tej pracy bądź usług, zgodnie
z art. 3005 § 1 pkt 7 k.s.h., powinien być określony w umowie spółki. Z kolei
według art. 3009 k.s.h. wkłady do spółki powinny zostać wniesione w całości w
ciągu trzech lat od dnia wpisu spółki do rejestru. Powyższa regulacja może
wywoływać wątpliwości, w szczególności w sytuacji sporu między wspólnikami
lub organami spółki dotyczącymi zakresu lub prawidłowości spełniania świadczeń
niepieniężnych. W szczególności rozstrzygnięcia wymaga, czy pracy i usług
dotyczy powołany przepis dotyczący trzyletniego terminu, w którym

Podzielność akcji (por. art. 303 § 1 KSH) oraz możliwość
posiadania uprawnień z ułamkowej części akcji (por. np. art.
337 § 6 KSH) to dwa odrębne zagadnienia.
Ułamkowe części akcji PSA przy obecnym brzmieniu projektu
będą uwidocznione w ewidencji (do jednej akcji uprawnionych
może być kilka osób w odpowiedniej części), natomiast nie
może dojść do podziału akcji (powstania kilku akcji z jednej).
Podział niektórych akcji mógłby, przynajmniej potencjalnie,
doprowadzić do swoistej "inflacji" udziałów, a w konsekwencji
do "rozwodnienia" uprawnień pozostałych akcjonariuszy,
których udziały nie uczestniczyły w tej operacji. Dlatego należy
utrzymać niepodzielność akcji PSA.
Uwaga
nie
została
uzgodnieniowej.

podtrzymana

na

konferencji

Ustalenie jednolitego terminu wnoszenia wkładów wnoszonych
na kapitał akcyjny (mających wartość bilansową) oraz wkładów
nie posiadających wartości bilansowej jest zgodne z zasadą
równouprawnienia akcjonariuszy. Jednocześnie wkłady
w postaci pracy i usług z założenia wnoszone są dopiero po
zawiązaniu spółki.
Z kolei zgodnie z projektowanym art. 30048 § 1, na żądanie
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powinny zostać wniesione wkłady. W dalszej kolejności można postawić
pytania o konsekwencje zaprzestania spełniania rozważanych świadczeń, w
tym wpływ Ich niewykonywania na uprawnienia wynikające z akcji. Wydaje
się, że przedmiotowa problematyka wymaga ustawowego doprecyzowania.

akcjonariusza albo spółki sąd może unieważnić wszystkie albo
niektóre akcje objęte w zamian za wkłady w postaci
świadczenia pracy lub usług w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania do wniesienia tych
wkładów.

59.

Pracodawcy RP

Art. 3003
§1

Zasadnym jest wskazanie wprost, co należy rozumieć poprzez pojęcie
„zdolności bilansowej” lub przez odwołanie do konkretnej normy ustawowej,
która to pojęcie statuuje. Inaczej będą problemy interpretacyjne z jednym z
głównych pojęć dla prostej spółki akcyjnej, a mianowicie, z pojęciem kapitału
akcyjnego.

Uwaga częściowo uwzględniona.

60.

BCC

Art. 3003
§ 1 w
zw. z art.
3009 § 1
i
art.
300123

Zgodnie z art. 3003 § 1 projektu ustawy nowelizującej, kapitał akcyjny PSA będzie
wynosił co najmniej 1 zł. Kapitał ten będzie zasilany przez wkłady pieniężne i
niepieniężne w zamian za akcje. Wysokość kapitału akcyjnego nie będzie musiał
być określony w umowie spółki, a zatem jego zmiana nie będzie powodować
zmiany umowy spółki, trzeba będzie jednak wskazać wysokość kapitału
akcyjnego w zgłoszeniu spółki do rejestru oraz dołączyć do wniosku o wpis do
rejestru oświadczenie wszystkich członków zarządu o wysokości kapitału
akcyjnego.
Wkładem niepieniężnym do PSA może być natomiast wszelki wkład mający
wartość majątkową, w tym świadczenie pracy lub usług (art. 3001 § 3 projektu
ustawy nowelizującej). Zgodnie z art 300[9] wkłady do PSA będą mogły być
wniesione nawet w ciągu 3 lat od dnia wpisu PSA do rejestru.
Powyższe zapisy, jak już wyżej podniesiono, powodują ryzyko dla
potencjalnych wierzycieli, iż ich należności pieniężne wobec spółki nie
zostaną zaspokojone. Wkładem do spółek osobowych także może być
świadczenie pracy lub usług, w przypadku jednak tych spółek, wspólnicy
subsydiarnie odpowiadają majątkiem prywatnym za zobowiązania spółki. W
przypadku PSA dobrym rozwiązaniem byłoby zatem wprowadzenie
odpowiedzialności subsydiarnej menedżerów PSA za zobowiązania PSA. Tak jak
jest w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Brak
odpowiedzialności powoduje mniejszą ostrożność w podejmowaniu
decyzji. W obecnym brzmieniu projektu, art. 300123 ustawy nowelizującej nie
zawiera odesłania do art. 299 k.s.h. Odpowiedzialność cywilnoprawna
zgodnie z zapisem projektu nie dotyczy członków rady dyrektorów.

Uwaga częściowo uwzględniona.

Zniesienie wymogu minimalnego kapitału zakładowego na gruncie
projektowanych przepisów o PSA jest przede wszystkim korzystne pod tym
względem, że podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego nie wymaga
zmiany umowy spółki – zgodnie projektowanym art. 3003 § 2 (odmiennie niż
ma to miejsce w przypadku zarówno spółki z ograniczoną

Uwaga pozytywna.

61.

PolskoNiemiecka Izba
PrzemysłowoHandlowa

Art. 3003

Projekt został uzupełniony o regulację analogiczną do art. 299
KSH.
Zob. też komentarz do uwagi nr 2.
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odpowiedzialnością jak i spółki akcyjnej).
Dodatkową zaletą zastąpienia kapitału zakładowego kapitałem akcyjnym jest to,
że kapitał zakładowy stanowi nienaruszalny element bilansu spółki, podczas gdy
dysponowanie kapitałem akcyjnym jest swobodne.
Jednocześnie należy zauważyć, że obowiązek wniesienia wkładów na kapitał
zakładowy w minimalnej wysokości – zwłaszcza w przypadku spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością (5.000 zł) nie jest poważnym obciążeniem
finansowym.
Związana z wprowadzeniem modelu kapitału akcyjnego formuła akcji
beznominałowych prowadzi do uniknięcia problemów związanych z potrzebą
wyceny wkładów. W efekcie możliwe jest wniesienie wkładu niepieniężnego w
postaci świadczenia na rzecz spółki pracy lub przekazania know-how.
Rozwiązanie to odpowiada realiom przedsięwzięć typu startup, gdzie oprócz
dostarczenia kapitału potrzebnego do rozwoju działalności, niezwykle istotną rolę
odgrywają pomysły i umiejętności osób tworzących daną spółkę. Opisywany
element projektowanej regulacji dotyczącej PSA może jednocześnie budzić
wątpliwości, ponieważ nabywanie jednostek uczestnictwa w spółkach
kapitałowych jest związane z zainwestowaniem kapitału – czy to w postaci
pieniężnej, czy rzeczowej. Podział wspólników – założycieli spółki na tych, którzy
dostarczają spółce wartości materialne oraz tych, których udział w spółce wiąże
się ze świadczeniem usług lub przekazaniem know-how na rzecz spółki jest
rozwiązaniem znanym spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej.
62.

Górnicza Izba
PrzemysłowoHandlowa

Art. 3003
par. 1

Czy „kapitał akcyjny” wynoszący co najmniej 1 złoty jest synonimem kapitału
zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej?
Jaki jest powód tworzenia odmiennej terminologii dotyczącej kapitałów
spółek kapitałowych?

Uwaga wyjaśniona.
Kapitał akcyjny to nie jest kategoria „terminologiczna”. Jest to
nowa kategoria kapitału własnego, która nie występowała
dotąd w spółkach kapitałowych. Kapitał akcyjny należy
zakwalifikować jako kapitał podstawowy PSA w rozumieniu
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ponieważ
odzwierciedla wkłady wniesione przez akcjonariuszy w zamian
za obejmowane akcje.
Istota struktury majątkowej PSA polega na zasadniczym braku
związania środków odpowiadających kapitałowi akcyjnemu na
wzór podobny do związania cechującego środki wnoszone na
pokrycie kapitału zakładowego. Kapitał akcyjny nie jest
kapitałem zakładowym „bis”, ponieważ środki zgromadzone
w ramach kapitału akcyjnego należy uwzględniać przy
ustalaniu wysokości nadwyżki bilansowej, jaką dysponuje
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spółka. Środki te mogą zostać wypłacone akcjonariuszom
tytułem dywidendy, pod warunkiem, że ich wypłata nie
doprowadzi do utraty przez spółkę zdolności do wykonywania
wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie 6 miesięcy
od dnia dokonania wypłaty (art. 30015 § 5).
63.

Górnicza Izba
PrzemysłowoHandlowa

Art. 3003
par. 2

Brzmienie tego przepisu budzi najwyższy niepokój i stanowi odstępstwo od
naczelnej zasady tworzenia spółek kapitałowych.

Uwaga wyjaśniona.
Wysokość kapitału akcyjnego nie podlega określeniu
w umowie spółki ze względu na brak jego związania na wzór
kapitału zakładowego. W konsekwencji zmiana wysokości
kapitału akcyjnego nie stanowi zmiany umowy spółki.
Jednocześnie
wysokość kapitału akcyjnego
podlega
ujawnieniu w rejestrze sądowym.

64.

Akademia
Liderów…

Art. 3004

Art. 3004 k.s.h. - wymienia przesłanki niezbędne do założenia nowej spółki. Nie
wydaje się sprzyjające dla czytelności pozyskiwania kapitału i inwestowania
przez inwestorów, że do powstania spółki nie jest konieczne objęcie akcji
(chociaż przez jednego akcjonariusza). Natomiast przepis art. 3005 § 1 pkt 4
mówi o tym, że umowa prostej spółki akcyjnej powinna określać liczbę akcji
objętych przez poszczególnych akcjonariuszy. Nie jest więc jasne, czy jakieś
akcje muszą zostać objęte przed zarejestrowaniem spółki.

Uwaga
nie
została
uzgodnieniowej.

65.

SN

Art. 3004
§3

Przedłożony projekt zawiera ponadto inne niezręczności językowe, mogące
potencjalnie utrudnić proces wykładni przepisów k.s.h. Mowa w szczególności o
art. 3004
§ 3 projektu, przewidującym że umowa PSA może zawierać
postanowienia odmienne niż przewiduje ustawa, nie precyzując, które z
przepisów nowej regulacji zawierają normy iuris cogentis, a które iuris dlsposltlvi.

Uwaga o charakterze redakcyjnym/ legislacyjnym.

66.

BCC

Art.
3004
i
art. 3005

Projekt ustawy nowelizującej przewiduje także stosunkowo prosty mechanizm
założenia PSA, co zasługuje na aprobatę. Niezbędne będzie jedynie zawarcie
umowy, ustanowienie organów wymaganych przez ustawę lub umowę oraz wpis
do rejestru (art. 3004 projektu ustawy nowelizującej). Co bardzo istotne, umowa
PSA będzie mogła zawierać postanowienia odmienne niż przewiduje ustawa,
albo postanowienia dodatkowe, chyba że ustaw stanowi inaczej lub
postanowienia te byłyby sprzeczne z natura PSA lub dobrymi obyczajami (art.
3005 § 3 projektu ustawy nowelizującej). Jest to dobre rozwiązanie, które w
praktyce może zapewnić dużą swobodę i elastyczność, jeśli chodzi o
tworzenie umów prostych spółek akcyjnych.

Uwaga pozytywna.

67.

Związek
Banków

Art. 3005
§
1,
art.30031

Proponujemy odstąpienie od numerowania pojedynczych akcji w celu
umożliwienia prowadzenia ewidencji ilościowej akcji (analogicznie jak to ma

Uwaga nieuwzględniona.

podtrzymana

na

konferencji

Wydaje się, że uwzględniając konstytutywny charakter wpisu
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Polskich

§ 1, art.
300102 §
1

miejsce w przypadku rachunków papierów wartościowych):
5

a) w art. 300 § 1. (Umowa prostej spółki akcyjnej powinna określać:) - pkt 3)
otrzymuje brzmienie:

do rejestru, w celu zapewnienia klarowności prowadzonej
ewidencji zasadne jest utrzymanie wymogu numerowania
poszczególnych akcji.

„3) liczbę oraz, serię i numery akcji, przy czym każda akcja należąca do tej samej
serii daje takie same prawa”;
b) w art. 30031 § 1. (Wpis do ewidencji wskazuje co najmniej:) – pkt 2) otrzymuje
brzmienie:
„2) liczbę oraz, serię i numery akcji podlegających rejestracji w ewidencji”;
c) w art. 300102 § 1. (Uchwała o emisji nowych akcji powinna zawierać:) – pkt 1)
otrzymuje brzmienie:
„1) liczbę, oraz serię i numery nowych akcji”.
68.

69.

70.

Związek
Banków
Polskich

Krajowa Rada
Doradców
Podatkowych

Polska Rada
Centrów
Handlowych

Proponujemy przyjęcie zasady iż każda z akcji emitowanych w serii daje takie
same prawa. Emisja akcji uprzywilejowanych wymaga oznaczenia serii w sposób
odróżniający takie akcje od akcji dających inne prawa.

Art. 3005
par. 3

Art. 3005
par. 3

Uwaga nieuwzględniona.
Propozycja nie uwzględnia prywatnego charakteru PSA, w
której relacje właścicielskie wynikające z akcji będą podlegały
znacznemu zróżnicowaniu. Numerowanie poszczególnych
akcji – zwykłych i uprzywilejowanych – zapewni możliwość ich
przejrzystego ewidencjonowania. W tym kontekście wymóg
emitowania w serii akcji dających te same uprawnienia
utrudniłby funkcjonowanie spółki. Nie ma natomiast przeszkód,
by spółka z własnej woli stosowała się do zaproponowanego
mechanizmu.

Zdaniem Krajowej Rady, proponowana w art. 3005 § 3 zasada, że w braku
odmiennego zastrzeżenia dana norma dotycząca PSA ma charakter
dyspozytywny, w praktyce będzie rodzić wiele wątpliwości interpretacyjnych.
Wynika to z odwoływania się przez projektodawcę nie tylko do samego brzmienia
przepisów, ale również do takich klauzul generalnych, jak natura PSA, czy dobre
obyczaje. Dlatego jest zasadne, aby projektodawca przynajmniej uzupełnił
uzasadnienie o kompletne wyjaśnienie, które przepisy w jego intencji mają
charakter dyspozytywny, a które imperatywny lub semiimperatywny.

Uwaga
nie
została
uzgodnieniowej.

[…] Wskazać jednak należy, że jakkolwiek pozostawienie założycielom prostej
spółki akcyjnej większej autonomii w zakresie uregulowania zasad
funkcjonowania tworzonego przez nich bytu prawnego, ocenić należy
pozytywnie, to jednak takie rozwiązanie stwarza ryzyko pewnych nadużyć ze
strony potencjalnych założycieli PSA. Co więcej, w tym kontekście

Uwaga
nie
została
podtrzymana
na
konferencji
uzgodnieniowej.
Elastyczność w kształtowaniu relacji między akcjonariuszami
PSA jest jednym z istotnych założeń projektu.

podtrzymana

na

konferencji

Elastyczność w kształtowaniu relacji między akcjonariuszami
PSA jest jednym z istotnych założeń projektu.
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uzasadnione byłoby rozważenie wprowadzenia podobnych zmian legislacyjnych
w odniesieniu do pozostałych spółek prawa handlowego.
Górnicza Izba
PrzemysłowoHandlowa

Art. 3005
par. 3

72.

Górnicza Izba
PrzemysłowoHandlowa

Art. 3006

A co w przypadku, gdy w umowie wspólnicy postanowią, iż wystarczającą formą
zawarcia umowy będzie forma ustna lub zwykła forma pisemna? Co prawda
zapis o formie ustnej jest odmienny od brzmienia ustawowego, jednakże jest to
zgodne z ustawą, skoro przewiduje ona, iż umowa może zawierać postanowienia
odmienne od ustawowych.

Uwaga nieuwzględniona
Zawarcie umowy w formie ustnej lub zwykłej formie pisemnej
jest niedopuszczalne. Art. 3006 uzupełnia art. 3007, który
przewiduje dopuszczalność zawarcia umowy spółki w trybie S24 (nie ma wątpliwości, że są to przepisy iuris cogentis).

73.

Pracodawcy RP

Art. 3006

71.

Jak należy rozumieć „naturę prostej spółki?

Uwaga częściowo uwzględniona.
Rozbudowano uzasadnienie do projektu w tym aspekcie.

Brakuje wskazania „z zastrzeżeniem art. 3007”.

Uwaga o charakterze redakcyjnym/legislacyjnym.
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74.

BCC

Art. 300
i
art.
3007

Umowa prostej spółki akcyjnej będzie mogła być zawarta w formie aktu
notarialnego. Jeśli nie będą wnoszone do spółki wkłady, dla których przeniesienia
ustawa wymaga zachowania innej formy szczególnej (jak w przypadku np.
nieruchomości, czy przedsiębiorstwa), umowa PSA będzie mogła być zawarta
także przy wykorzystaniu wzorca umowy za pośrednictwem ePUAP (art. 3006 §
3 oraz 3007 § 1 projektu ustawy nowelizującej). Rozwiązanie to jest zgodne z
założeniem, iż prosta spółka akcyjna to prosta i mało kosztowna procedura
założenia.

Uwaga pozytywna.

75.

PolskoNiemiecka Izba
PrzemysłowoHandlowa

Art. 3006
i
art.
3007

Zgodnie z brzmieniem projektowanego art. 3006 k.s.h Umowa prostej spółki
akcyjnej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, natomiast art. 300 7
k.s.h przewiduje możliwość zawarcia umowy spółki przy wykorzystaniu wzorca
udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Rozwiązanie to pozwala na
zawarcie umowy spółki drogą elektroniczną tylko w przypadku wykorzystania
wzorca umowy. W sytuacji gdy twórcy spółki będą chcieli rozbudować umowę
spółki o dalsze postanowienia, konieczne będzie wykorzystanie formy aktu
notarialnego.
W kontekście powyższego na aprobatę zasługuje natomiast rozwiązanie
polegające na dopuszczeniu możliwości zawarcia umowy spółki za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego także w przypadku wniesienia
wkładów niepieniężnych. W przypadku spółki akcyjnej forma elektroniczna jest
wykluczona zawsze, w odniesieniu zaś do spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, zawarcie umowy spółki droga elektroniczną jest możliwe
tylko w przypadku gdy wspólnicy wnoszą do spółki wkłady pieniężne.

Uwaga pozytywna.

76.

Górnicza Izba

Art. 3009

Naszym zdaniem nieuzasadnione jest odstąpienie od wymagania wniesienia

Uwaga wyjaśniona.
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PrzemysłowoHandlowa

całości wkładów przed rejestracją spółki PSA (Art. 3009). W uzasadnieniu do
projektu ustawy wyjaśnia się: „rozwiązanie to [czyli obowiązek wniesienia całości
wkładów] należy ocenić jako nadmiernie rygorystyczne, zwłaszcza w
uwarunkowaniach spółek typu startup”. Jednocześnie w projekcie proponuje się
minimalny kapitał akcyjny PSA na poziomie 1 zł. Wniesienie kapitału tej
wysokości niewątpliwie nie jest nadmiernie rygorystycznym wymogiem nawet dla
spółek typu startup. Jeżeli wspólnicy nie dysponują większym kapitałem, mogą
ustalić taką wysokość kapitału akcyjnego, jaką dysponują. Wówczas wymóg jego
wniesienia nie stanowi dla nich nadmiernego obciążenia. Wobec przewidywanych
w ustawie ułatwień w tym względzie, późniejsze podwyższenie kapitału
akcyjnego nie stanowi dla spółki utrudnienia.
Proponowane rozwiązanie może prowadzić do zaburzenia bezpieczeństwa
obrotu gospodarczego. Jak słusznie zauważono na str. 22-23 uzasadnienia do
projektu ustawy, wysokość kapitału akcyjnego stanowi dla otoczenia
biznesowego przybliżoną informację o skali działalności spółki. Tymczasem na
mocy proponowanego rozwiązania, możliwa jest sytuacja, kiedy nowo założona
spółka zadeklaruje znacznie zawyżony, w stosunku do faktycznej wartości spółki,
kapitał akcyjny, bez jego wniesienia. Przez trzy lata działalności będzie tym
samym wysyłała fałszywy komunikat do otoczenia o skali swojej działalności.
Ponieważ zmiana wysokości kapitału akcyjnego jest w PSA bardzo uproszczona,
przed upływem trzech lat spółka obniży kapitał akcyjny do realnej wartości.
Wówczas wnosząc taki obniżony kapitał nie ponosi żadnych konsekwencji
wprowadzania kontrahentów w błąd przez poprzednie trzy lata.
Wydaje się, że w projekcie ustawy nie znalazły się zabezpieczenia przed
opisanym procederem. Art. 30010 zabezpiecza jedynie przed zawyżeniem
wartości wkładów niepieniężnych. Z kolei na mocy Art. 30058 w składanych przez
spółkę pismach znajduje się informacja o kapitale akcyjnym, a nie o wniesionym
kapitale akcyjnym. Projektowany w ustawie odpowiedni wpis w KRS wydaje się w
tym zakresie niewystarczający.
W konsekwencji, należałoby oddzielić wymóg wniesienia wkładów nie
stanowiących kapitału akcyjnego (pozostawiając go w dotychczasowej formie) od
wymogu wniesienia wkładów stanowiących kapitał akcyjny (przed rejestracją
spółki). Alternatywnym rozwiązaniem byłoby nałożenie obowiązku ujawniania w
pismach spółek wartości wniesionego kapitału akcyjnego.
Wpłacanie jednej złotówki w terminie trzech lat od dnia wpisu (jeśli takowy w
ogóle nastąpi) wydaje się podejściem nazbyt liberalnym w zakresie regulacji
dotyczącej terminu wpłaty .
W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy spółki
musi być wpłacony przed zgłoszeniem jej do rejestru handlowego. Jest to

Ustalenie odrębnego terminu wnoszenia wkładów wnoszonych
na kapitał akcyjny (mających wartość bilansową) oraz wkładów
nie posiadających wartości bilansowej jest niezgodne z zasadą
równouprawnienia akcjonariuszy. Jednocześnie wkłady
w postaci pracy i usług z założenia wnoszone są dopiero po
zawiązaniu spółki.
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warunek rejestracji.
77.

Górnicza Izba
PrzemysłowoHandlowa

Art. 3009

Co dzieje się z PSA, w której wkładem jest świadczenie pracy przez czas
określony, np. 1 rok? Czy po tym roku wykreślenie z rejestru takiej spółki nastąpi
z urzędu? A co dzieje się wówczas, gdy rejestracja jeszcze nie nastąpiła?

Uwaga wyjaśniona.
Wniesienie wkładu nie jest związane z zakończeniem
działalności spółki. Spółka w zależności od woli akcjonariuszy
może nadal funkcjonować.

78.

SN

Art.
30011 § 2

Wątpliwości budzi także art. 30011 § 2 projektu, zgodnie z którym PSA w
organizacji jest reprezentowana - do czasu powołania zarządu - przez
pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą akcjonariuszy. Wydaje się, że
autorzy projektu nie dopuszczają myśli o tym, że brak jednomyślności wśród
akcjonariuszy może skutkować paraliżem spółki, co wydaje się - przynajmniej
teoretycznie - scenariuszem możliwym.

Uwaga nieuwzględniona.
Przepis jest spójny z regulacją sp. z o.o. i S.A.

79.

SN

Art.
30012 § 1
pkt 7

W odniesieniu do art. 30012 § 1 pkt 7 wydaje się, że poza zaznaczeniem
okoliczności wniesienia wkładów niepieniężnych, należałoby także dodać
wzmiankę które akcje owe wkłady pokrywają.

Uwaga o charakterze redakcyjnym/ legislacyjnym.

80.

BCC

Art.
30015

Zapisem zabezpieczającym wierzycieli jest natomiast art. 300 15 § 5 ustawy
nowelizującej, zgodnie z którym wypłata na rzecz akcjonariusza nie może
doprowadzić do utraty przez spółkę, w normalnych okolicznościach, zdolności do
wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie 6 miesięcy od
dnia dokonania wypłaty. Jest to jednak zapis bardzo ogólny i w praktyce
może nie znaleźć zastosowania.
Zapisem zabezpieczającym wierzycieli, jest także art. 30015 § 2 ustawy
nowelizującej, zgodnie z którym kwota przeznaczona do podziału między
akcjonariuszy (dywidenda) nie może przekraczać sumy zysku za ostatni rok
obrotowy, niepodzielonych zysków z lat ubiegłych kapitału akcyjnego, kapitału
zapasowego w części przewyższającej minimalną wysokość tego kapitału dla
danej spółki zgodnie z przepisami k.s.h. oraz utworzonych z zysku kapitałów
rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Tak uzyskaną sumę
należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie
z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok
obrotowy na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe. Rozwiązanie to należy
uznać za uzasadnione.

Uwaga
nie
została
uzgodnieniowej.

81.

Górnicza Izba
PrzemysłowoHandlowa

Art.
30015

Istotne wątpliwości z punktu widzenia wielu członków Izby jako
potencjalnych wierzycieli PSA budzi możliwość dokonywania wypłat z
zysku z uwzględnieniem kapitału akcyjnego, szczególnie w kontekście braku
zabezpieczenia potencjalnych roszczeń w kapitale zapasowym.

Uwaga nieuwzględniona.
Wysokość swobodnych wypłat z kapitału akcyjnego jest
uwarunkowana posiadaniem przez spółkę zabezpieczenia
wynikającego ze zgromadzenia funduszy w innym
kwalifikowanym kapitale własnym, którym jest kapitał
zapasowy. Rozwiązanie to zapobiega dublowaniu kwot

podtrzymana

na

konferencji
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podlegających związaniu w majątku spółki, a tym samym
nieuzasadnionemu „karaniu” spółek osiągających zyski, które
zgromadziły z odpisów z zysku obowiązkową kwotę rezerwy
w stosunku do podmiotów niewykazujących takiej rezerwy.
82.

Akademia
Liderów …

Art.
30015

Art. 30015 k.s.h. wprowadza możliwość dokonywania wypłat z kapitału akcyjnego.
Przepis ten zupełnie zmienia podstawę konstrukcyjną ,,kapitału akcyjnego’’ –
dawnego kapitału zakładowego w spółce akcyjnej i z samego założenia jest już
nieskuteczny, ponieważ, uchwała zarządu, podjęta przez zarząd prostej spółki
akcyjnej, może nie mieć pokrycia w faktach , błędna, a także podjęta „ w złej
wierze” nie jest więc gwarancją wypłacalności spółki pomimo dokonanych wypłat.

Uwaga nieuwzględniona.
W przypadku dokonania wypłaty causa societatis wbrew
przepisom prawa członkowie organów PSA odpowiadają za
zwrot wypłaty solidarnie z jej odbiorcą, chyba że nie ponoszą
winy.

83.

Pracodawcy RP

Art.
30015
par. 5

Pojęcie „w normalnych okolicznościach” jest bardzo ocenne i może powodować
problemy interpretacyjne w zakresie tego, czy spółka będzie zdolna do
wykonania zobowiązań, a w konsekwencji, czy można dokonać wypłaty na rzecz
akcjonariuszy. Skoro ma to być centralny mechanizm struktury majątkowej PSA,
to zasadne byłoby doprecyzowanie tego pojęcia, może np. przez wskazanie
przykładowego katalogu normalnych okoliczności.

Uwaga wyjaśniona.
Prognozę wypłacalności zarząd powinien sporządzić przy
założeniu „normalnych okoliczności”, tzn. przy uwzględnieniu
istotnych czynników wewnętrznych (np. planowanych
inwestycji) i zewnętrznych, które zarząd przy dołożeniu
należytej staranności powinien przewidzieć. Zarząd nie
odpowiada
natomiast
za
nadzwyczajne
okoliczności
(zdarzenia), których wystąpienie w chwili dokonywania
prognozy było mało prawdopodobne (np. nieoczekiwana akcja
strajkowa w spółce, kryzysy polityczne czy finansowe, nagłe
załamania branży, w której działa spółka, niewypłacalność
głównych partnerów gospodarczych).

84.

Krajowa Rada
Izb Rolniczych

Art.
30015
par. 6

Pewne zastrzeżenie budzi również kwestia zgłoszenia do sądu rejestrowego
zmiany wysokości kapitału akcyjnego. Czy do przedmiotowego zgłoszenia
znajduje również zastosowanie art. 458 par. 2 pkt. l i 3 KSH . Z przedstawionego
projektu wynika, iż niniejszy przepis nie znajduje zastosowania. W związku z
powyższym na jakiej podstawie sąd rejestrowy będzie badał zgodność z
prawem uchwały akcjonariuszy rozporządzającej środkami zgromadzonymi w
kapitale akcyjnym. Mianowicie powstają pytania, jakie dokładnie dokumenty
będą wymagane przy złożeniu wniosku o zmianę wysokości kapitału akcyjnego
oraz czy sąd rejestrowy będzie miał prawo zakwestionować złożony wniosek o
zmianę?

Uwaga
nie
została
uzgodnieniowej.
.

85.

BCC

Art.
30019

Projekt ustawy nowelizującej w art. 30019 przewiduje obowiązek utworzenia
kapitału zapasowego, na który będzie trzeba przeznaczać co najmniej 8% zysku
za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 5% sumy
zobowiązań spółki wynikających z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za
ostatni rok obrotowy. Kapitał zapasowy w powyżej wskazanej części będzie mógł
być przeznaczony wyłącznie na pokrycie straty. Zapisy te nie zabezpieczają
jednak wierzycieli w odpowiedni sposób, a stanowią uciążliwość w działalności

Uwaga nieuwzględniona.
Dostosowanie wysokości obowiązkowych odpisów z zysku na
kapitał akcyjny do wielkości zagregowanego zadłużenia spółki
pozwala stworzyć „bufor”, który może znacznie skuteczniej
amortyzować straty spółki i chronić jej wypłacalność w
wymiarze bilansowym niż arbitralna i oderwana od rozmiarów

podtrzymana

na

konferencji
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operacyjnej PSA. Usunięcie tego zapisu z jednoczesnym wprowadzeniem
zapisów o subsydiarnej odpowiedzialności menedżerów PSA za
zobowiązania PSA, jest bardziej optymalnym rozwiązaniem.

przedsiębiorstwa kwota kapitału zakładowego.
W PSA członkowie organów spółki odpowiadają za zwrot
wypłaty solidarnie z jej odbiorcą, chyba że nie ponoszą winy.
W związku z tą regulacją nie jest zasadne wprowadzanie
odesłania do ar. 299 KSH.

86.

Górnicza Izba
PrzemysłowoHandlowa

Art.
30019

Projekt ustawy zakłada obowiązek tworzenia kapitału zapasowego w wysokości:
8% z zysku, do wysokości 5% zobowiązań z zatwierdzonego sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy, czyli do wartości skorelowanej ze
skalą działalności i sytuacją spółki.
Projekt przyjmuje założenie, że wartość zobowiązań spółki jest skorelowana ze
skalą działalności spółki. Wydaje się, że jest to kontrowersyjne założenie.
Przykładowo spółka wypłacająca wynagrodzenia ostatniego dnia miesiąca
traktowana jest jako mniejsza od identycznej spółki wypłacającej wynagrodzenia
pierwszego dnia po zakończeniu miesiąca. Skalę działalności spółki definiują jej
obroty, więc naturalne wydaje się przyjęcie rocznych obrotów jako podstawy
naliczania powyższych odpisów.
Rozumiemy, że walorem przyjęcia wartości zobowiązań za podstawę odpisów
jest powiązanie kapitału zapasowego, który w jakiś sposób zabezpiecza
roszczenia wierzycieli z zobowiązaniami wskazującymi na wielkość potencjalnych
roszczeń wierzycieli. Jednak proponowane w projekcie rozwiązanie pozwala na
ograniczenie obowiązkowych odpisów na kapitał zapasowy poprzez jednorazową
spłatę zobowiązań na koniec roku. Zabezpieczeniem przed taką manipulacją
może być np. przyjęcie jako podstawy obliczania odpisów na kapitał zapasowy,
średniomiesięcznej wartości zobowiązań.
Negatywny efekt proponowanych przepisów wzmacnia możliwość zwrotu
środków z wniesionych wkładów w toku działalności spółki.

Uwaga nieuwzględniona.
Dostosowanie wysokości obowiązkowych odpisów z zysku na
kapitał akcyjny do wielkości zagregowanego zadłużenia spółki
pozwala stworzyć „bufor”, który może znacznie skuteczniej
amortyzować straty spółki i chronić jej wypłacalność w
wymiarze bilansowym niż arbitralna i oderwana od rozmiarów
przedsiębiorstwa kwota kapitału zakładowego.
Uwzględniając, że kapitał zakładowy tworzony jest na pokrycie
straty spółki, kryterium sumy zobowiązań za ostatni rok
obrotowy jest bardziej adekwatne niż średniomiesięczna
wartość zobowiązań. Jednocześnie kwota ta w sposób łatwy
i przejrzysty może być ustalona w oparciu o sprawozdanie
finansowe.

87.

PolskoNiemiecka Izba
PrzemysłowoHandlowa

Art.
30019

Zgodnie z projektowanym art. 30919 k.s.h, istnieje konieczność utworzenia
kapitału zapasowego, na który przeznaczane będzie co najmniej 8% zysków za
dany rok obrotowy aż do momentu osiągnięcia przez ów kapitał zapasowy co
najmniej poziomu 5% sumy zobowiązań spółki wynikających z zatwierdzonego
sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. Celem wprowadzenia
opisanego „obowiązku oszczędzania” jest ochrona wierzycieli spółki. Jak
wskazują projektodawcy, omawiany przepis podkreśla potrzebę prowadzenia
przez spółki ostrożnej gospodarki finansowej, uwzględniającej ryzyko zmian
koniunktury.
W kontekście powyższego należy wskazać, że przedsięwzięcia typu startup
cechują się dużym ryzykiem inwestycyjnym przy jednoczesnej możliwości
uzyskania bardzo wysokiej stopy zwrotu w razie sukcesu danego startupu. Nie

Uwaga nieuwzględniona.
Obowiązek oszczędzania w PSA został uregulowany na wzór
analogicznej instytucji funkcjonujące w S.A. Istotą kapitału
zapasowego jest założenie, że jest on tworzony pod
warunkiem wypracowania przez spółkę zysku za dany rok.
Minimalna wysokość obowiązkowych odpisów z zysku na
kapitał akcyjny jest zależna od sumy zobowiązań spółki
wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za
ostatni rok obrotowy i stanowi ułamek tej sumy (5%).
Dostosowanie odpisów z zysku do wielkości zagregowanego
zadłużenia spółki pozwala stworzyć „bufor”, który może
znacznie skuteczniej amortyzować straty spółki i chronić jej

45

można oczekiwać od przedsiębiorstw tego typu prowadzenia ostrożnej
gospodarki finansowej, ponieważ wysoki poziom ryzyka jest niejako wpisany w
ideę startupu.
Skutki eliminacji na gruncie PSA instytucji kapitału zakładowego, której
celem jest ochrona wierzycieli, nie powinno być rekompensowane
wprowadzeniem obowiązkowego kapitału zapasowego. Tworzenie
„buforów” w celu amortyzacji strat spółki powinno być pozostawione do
indywidualnej decyzji osób decydujących się na prowadzenie działalności
w formie PSA, a zatem pośrednio także ich wierzycieli.

wypłacalność w wymiarze bilansowym niż arbitralna
i oderwana od rozmiarów przedsiębiorstwa kwota kapitału
zakładowego.
Zob. też komentarz do uwagi nr 2.

88.

Krajowa Rada
Izb Rolniczych

Art.
30019

W uzasadnieniu projektu znajduje się stwierdzenie, iż zabezpieczenie wierzycieli
spółki ma stanowić m. in. obowiązek tworzenia kapitału zapasowego z zysku w
wysokości 8%. Oznacza to, iż kapitał zapasowy utworzony zostaje dopiero w
chwili osiągnięcia przez spółkę zysku i to jedynie w wysokości 8%. Jakie jest w
związku z tym zabezpieczenie wierzycieli w sytuacji kiedy: kapitał akcyjny wynosi
l zł, kapitału zapasowy nie został utworzony, gdyż spółka nie osiąga zysku,
spółka nie ma majątku, wkłady na pokrycie akcji stanowią głównie wkłady
niepieniężne nie posiadające zdolności bilansowej, a więc nie tworzące
kapitału akcyjnego, a akcjonariusze nie ponoszą
odpowiedzialności
za
zobowiązania spółki zgodnie z art. 3001 § 3 projektu zmiany ustawy Kodeks
Spółek Handlowych?

Uwaga
nie
została
podtrzymana
uzgodnieniowej.
Zob. komentarz do uwagi nr 2.

na

konferencji

89.

SN

Art.
30021

Według projektowanego art. 30021 k.s.h. wartość świadczeń spełnianych przez
spółkę na rzecz wymienionych podmiotów, w szczególności akcjonariuszy, nie
może przekraczać wartości godziwej świadczenia wzajemnego otrzymanego
przez spółkę. W motywach projektu (Uzasadnienie, s. 21) wskazano, że przepis
ten ma zapobiegać dokonywaniu "ukrytych wypłat" czyli transferów majątku
spółki na rzecz akcjonariuszy pod tytułami pozakorporacyjnymi, służąc tym
samym ochronie Integralności majątku spółki oraz zabezpieczając interes
akcjonariuszy mniejszościowych. Uznając ochronę tych wartości za oczywistą
można postawić pytanie o znaczenie normatywne projektowanego przepisu.
Zakaz dokonywania czynności prawnych naruszających interes spółki wynika z
obowiązujących obecnie norm prawnych, w szczególności regulujących
obowiązki organów spółek. W określonych przypadkach rozważać można
również sprzeczność takich czynności z normami prawa cywilnego ze względu na
wady oświadczeń woli lub przekroczenie granic swobody umów. Obszerność i
złożoność tej problematyki nie pozwalają na jej szersze rozwinięcie, nie sposób
jednak przyjąć, aby w obowiązującym stanie prawnym uznać za dopuszczalne
dokonywanie wypłat z majątku spółki w zamian za świadczenia o charakterze
pozornym. Wprowadzenie rozważanej regulacji wyłącznie do zespołu norm
dotyczącego jednej ze spółek prowadzi z kolei do pytania o granice swobody

Uwaga
nie
została
uzgodnieniowej.

na

konferencji

podtrzymana
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dokonywania wypłat z majątku Innych spółek handlowych. Należy zaznaczyć, że
według projektu rozważane ograniczenie dotyczy wyłącznie prostej spółki
akcyjnej.
Wreszcie można zauważyć, że skuteczność analizowanego przepisu wydaje się
ograniczona. Wykazanie braku ekwiwalentności świadczenia w przypadku
zawarcia umowy o świadczenie pracy lub usług wymaga oceny faktu spełnienia i
oszacowania wartości tego świadczenia. W przypadku zamierzonego zawarcia
umowy o świadczenie takich usług, które ze swojej istoty są trudne do wyceny i
weryfikacji, udowodnienie braku ekwiwalentności stanowić będzie istotną
trudność, w szczególności jeżeli do wypłaty z majątku spółki doprowadził
akcjonariusz większościowy, mający wpływ na bieżące funkcjonowanie spółki, w
tym dokonywanie oceny świadczeń spełnianych na jej rzecz.
Należy także zwrócić uwagę na zastosowane w projektowanym przepisie pojęcia
wartości godziwej. W treści uzasadnienia wskazuje się, że rozważany przepis ma
służyć zapewnieniu ekwiwalentności świadczeń. Jeżeli właśnie ta wartość ma być
chroniona w art. 30010 (jak również w art. 30021 k.s.h., 30042 § 2, 30047 § 3, 558
§ 1 pkt 2, 5761 § 2 i 6) to, w razie zachowania analizowanego przepisu w
projekcie, zasadne byłoby posłużenie się pojęciem ekwiwalentności, mającym w
cywilistyce ustalone znaczenie. Dotyczyłoby to również już obowiązujących
przepisów k.s.h., odwołujących się do pojęcia „godziwej wartości" (por. art. 312 §
1, 3121 § 1 pkt 2-3,3121 § 2 pkt 2, 3121 § 5 pkt 2, art. 345 § 3, 345 § 6 pkt 5, 4181
§ 7).
90.

BCC

Art.
30021

Projekt ustawy nowelizującej w art. 30021 przewiduje także, iż wartość świadczeń
spełnianych przez PSA na rzecz akcjonariuszy z innego tytułu niż prawa
wynikające z akcji, a także na rzecz spółek lub spółdzielni z nimi powiązanych
albo pozostających do nich w stosunku dominacji lub zależności, nie może
przekroczyć wartości godziwej świadczenia wzajemnego otrzymanego
przez PSA, co także może powodować niepożądane sytuacje, o których
była mowa powyżej.

Uwaga
nie
została
uzgodnieniowej.

podtrzymana

na

konferencji

91.

Krajowa Rada
Notarialna

Art.
30021

Przekonująca jest argumentacja uzasadnienia Projektu w zakresie funkcji
nowego przepisu, przy czym twórcy Projektu przy jego redakcji posługują się
odmienną terminologią niż używana w obecnym art. 3553 KSH, gdzie mowa jest o
„zwykłym wynagrodzeniu przyjętym w obrocie". Będzie to wywoływać
wątpliwości interpretacyjne.

Uwaga
nie
została
uzgodnieniowej.

podtrzymana

na

konferencji

92.

SN

art.
30022

Projektowany art. 30022 k.s.h. jest wzorowany na obowiązujących obecnie
przepisach przewidujących obowiązek zwrotu środków wypłaconych ze spółki
wspólnikom (art. 198 k.s.h.) albo akcjonariuszom (art. 350 k.s.h.). Według art.
30022 k.s.h. obowiązek zwrotu dotyczy „wypłat", co odpowiada terminologii

Uwaga o charakterze redakcyjnym / legislacyjnym.
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art. 198 k.s.h., dotyczącego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z
kolei w art. 350 k.s.h. jest mowa o zwrocie „jakichkolwiek świadczeń" dokonanych
na rzecz akcjonariusza spółki akcyjnej. Celowe wydaje się doprecyzowanie, jakie
świadczenia zostały objęte hipotezą projektowanego przepisu, w szczególności,
czy przepis ten dotyczy również świadczeń objętych normą zawartą w art. 30021 §
3 k.s.h., czyli wypłaconych na podstawie innych stosunków prawnych, niż
korporacyjne.
93.

SN

art.
30022

W art. 30022 k.s.h., regulującym obowiązek zwrotu wypłat dokonanych
akcjonariuszom wbrew przepisom prawa lub postanowieniom umowy spółki, nie
określono terminu przedawnienia roszczeń z tego tytułu. W analogicznych
regulacjach dotyczących zwrotu świadczeń na rzecz spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością (art. 198 § 4 k.s.h.) i spółki akcyjnej (art. 350 § 2 k.s.h.)
określono, że roszczenia przedawniają się z upływem trzech lat, licząc od dnia
wypłaty, z wyjątkiem roszczeń wobec odbiorcy, który wiedział o bezprawności
otrzymanej wypłaty. Za celowe należy uznać jednoznaczne unormowanie terminu
przedawnienia również w przypadku prostej spółki akcyjnej, przy czym ze
względu na spójność regulacji zasadne wydaje się przyjęcie tożsamego terminu.

Uwaga
nie
została
uzgodnieniowej.

94.

SN

Art.
30022 § 1

Art. 30022 § 1 wprowadza nowe, zbędne pojęcie „odbiorcy", mogące rodzić
skojarzenia z odbiorcą świadczenia, którym jest w świetle projektu „akcjonariusz,
który otrzymał wypłatę wbrew przepisom prawa lub postanowieniom umowy
spółki”.

Uwaga o charakterze redakcyjnym / legislacyjnym

95.

Startup Poland

Art.
30023 § 1

Zaproponowane zostało zastąpienie zdania drugiego: „Umowa spółki może
zakazywać przyznawania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji albo
może uzależnić przyznanie takiego uprawnienia od zgody organu spółki.”
następująco: „Umowa spółki może ograniczać wykonywanie prawa przez
głosu zastawnika lub użytkownika akcji.”.

Uwaga o charakterze redakcyjnym / legislacyjnym.

96.

Startup Poland

Art.
30024

Podniesiono brak odpowiedniej regulacji dotyczącej możliwości wyłączenia albo
ograniczenia indywidualnej kontroli wspólników, jak art. 213 § 3.

Uwaga nieuwzględniona.

podtrzymana

na

konferencji

Regulacja chroni akcjonariuszy mniejszościowych.

97.

BCC

Art.
30024

Zgodnie z art. 30024 projektu ustawy nowelizującej, każdemu akcjonariuszowi
będzie służyć prawo kontroli spółki. Do wykonywania tego prawa będzie
stosować się odpowiednio przepisy o prawie kontroli udziałowca w spółce z o.o.
Mając na względzie specyfikę działalności PSA, jest to rozwiązanie zasługujące
na aprobatę. Pozwoli bowiem inwestorom kontrolować to, co dzieje się w
spółce.

Uwaga pozytywna.

98.

Akademia
Liderów…

Art.
30025

Art. 30025 k.s.h. nie wskazuje górnej granicy uprzywilejowania dywidendy i tym
samym narusza zasadę wynikającą z art. 20 k.s.h. tj. równego traktowania.
Przepis ten utrudni przede wszystkim zasady równego traktowania akcjonariuszy

Uwaga nieuwzględniona.
W spółce nastawionej na pozyskanie inwestorów zasadne jest
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99.

100.

SN

Związek
Banków
Polskich

art 30025

art.
30025,
art.
30036,
art.
30039

prostej spółki akcyjnej.

pozostawienie swobody w określaniu przywilejów akcyjnych.

W prostej spółce akcyjnej dopuszczono wydawanie akcji uprzywilejowanych, przy
czym szczególne uprawnienia związane z tymi akcjami określono jedynie
przykładowo jako dotyczące prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału
majątku w przypadku likwidacji spółki (art 30025 k.s.h.). Jednocześnie w
projektowanych przepisach nie ograniczono zakresu uprzywilejowania, w
szczególności maksymalnej liczby głosów przypadających na jedną akcję. W
uzasadnieniu projektu wskazano, że swoboda założycieli spółki w powyższym
zakresie będzie ograniczona klauzulami natury prostej spółki akcyjnej I dobrych
obyczajów, wyznaczających granice swobody kształtowania treści umowy tego
typu spółki (art. 3005 § 3 k.s.h.). Zrezygnowano tym samym z określenia
dopuszczalnego uprzywilejowania w zakresie prawa głosu i dywidendy
przewidzianych w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art.
174 i art. 196 k.s.h.) oraz spółki akcyjnej (art. 352 i art. 353 § 1 k.s.h.). Może
to prowadzić do wątpliwości dotyczących dopuszczalnego zróżnicowania
uprawnień akcjonariuszy i skutkować podważaniem postanowień umowy
spółki. Wydaje się, że ze względu na bezpieczeństwo obrotu celowe jest bardziej
precyzyjne unormowanie rozważanego zagadnienia.

Uwaga nieuwzględniona.

a) w art. 30025 dodaje się § 3 o treści:

Uwaga nieuwzględniona.

„§ 3. Akcje uprzywilejowane wydaje się w seriach odrębnych od serii akcji
zwykłych”

Zob. komentarz do uwagi nr 7.

W spółce nastawionej na pozyskanie inwestorów zasadne jest
pozostawienie swobody w określaniu przywilejów akcyjnych.

b) w art. 30036 dodaje się nowy § 6. O treści
„§ 6. Akcje, o których mowa w § 1 oraz akcje, które nie zostały w całości pokryte,
emitowane są w seriach odrębnych od serii akcji zwykłych (którymi
rozporządzanie nie zostało ograniczone w umowie spółki).”
c) w art. 30039 § 1 otrzymuje brzmienie:
„Umowa spółki może przewidywać, że pozostali akcjonariusze mają prawo
pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia przez innego
akcjonariusza (prawo pierwszeństwa). Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej,
stosuje się przepisy § 2 - 7. Prawo pierwszeństwa może dotyczyć wszystkich serii
akcji, lub wyłącznie serii wskazanych w umowie spółki.”

101.

Startup Poland

art.
30026

Na tle treści tego artykuły podniesione zostały następujące pytania:

Uwaga do wyjaśnienia.

- Czy odpowiednie zwiększenie głosów będzie następować z mocy prawa? Czy
będzie jakoś odnotowywane w statucie spółki?

Emisja nowych akcji wymaga co do zasady zmiany umowy
spółki.

- Czy po umorzeniu nowych akcji prawa uprzywilejowanie akcji założycielskich
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„znika”?

Akcje założycielskie to szczególny rodzaj uprzywilejowania.

- Czy akcje założycielskie to specjalny rodzaj uprzywilejowania? Jeśli tak, to
zaproponowano dla porządku wskazanie ich w art. 30025 KSH.
102.

BCC

Art.
30026

Art. 30026 projektu ustawy nowelizującej przewiduje możliwość szczególnego
uprzywilejowania akcji polegającego na tym, że emisja nowych akcji nie będzie
mogła naruszyć określonego minimalnego stosunku liczby głosów
przypadających na akcje uprzywilejowane do ogólnej liczby głosów
przypadających na wszystkie akcje spółki, a zatem dokapitalizowanie spółki
będzie mogło odbywać się bez ryzyka utraty kontroli nad nią przez
dotychczasowych akcjonariuszy. Jest to uzasadnione i dobre rozwiązanie,
szczególnie potrzebne w spółkach startupowych.

Uwaga pozytywna.

103.

Startup Poland

art.
30028

Zaproponowano utrzymanie nomenklatury obowiązującej dotychczas, czyli
„uprawnienia osobistego”.

Uwaga wyjaśniona.
Użyte w projekcie sformułowania odpowiadają zamierzonej ich
treści. Niemniej, projekt zostanie dopracowany pod względem
legislacyjnym na etapie prac komisji prawniczej.

104.

Startup Poland

art.
30029

Zaproponowana treść przepisu zrodziła pytanie o celowość użycia pojęcia
„ewidencja”, a nie „rejestracja” (jak to ma miejsce aktualnie odnośnie
zdematerializowanych akcji w spółce akcyjnej). W tym kontekście padła
propozycja ujednolicenia terminologii, chociażby przez odpowiednie odwołanie.

Uwaga uwzględniona.

105.

PolskoNiemiecka Izba
PrzemysłowoHandlowa

Art.
30029 § 1

Rozwiązanie przewidziane w projektowanym art. 30029 § 1 k.s.h., przewidujące
obligatoryjną dematerializację akcji w PSA wpisuje się w panujący w Europie
trend zwiększenia transparentności informacji o akcjonariuszach spółek i
zasługuje na aprobatę.
Podobne rozwiązania są projektowane w odniesieniu do spółek akcyjnych i
komandytowo- akcyjnych (por. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw w wykazie prac legislacyjnych i
programowych Rady Ministrów UD117).
Cyfryzacja obrotu akcjami jest zagadnieniem szczególnie istotnym z punktu
widzenia przedsięwzięć typu startup, których rozwój w dużej mierze opiera się na
tzw. Crowdfundingu udziałowym oraz pozyskiwaniu finansowania za
pośrednictwem funduszy Venture Capital.
Jednocześnie w kontekście pozyskiwania finansowania przez przedsiębiorstwa
należy zwrócić uwagę na ułatwienie w postaci możliwości sporządzenia oferty
publicznej w sposób odformalizowany wprowadzone Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w

Uwaga pozytywna.
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sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną
papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym
oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Opisywany akt zwiększa limit tak
zwanych „małych emisji publicznych” niewymagających sporządzania prospektu
emisyjnego i memorandum informacyjnego do 1,00 mln euro.
106.

Pracodawcy RP

Art.
30029
nast.

i

Rejestrowanie akcji prostej spółki akcyjnej w depozycie papierów wartościowych.
W odróżnieniu od projektu Ministerstwa Sprawiedliwości, projekt dotyczący
prostej spółki akcyjnej nie przewiduje możliwości rejestrowania akcji
prostej spółki akcyjnej w depozycie papierów wartościowych
(dwupoziomowa rejestracja), o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami
finansowymi, co nie znajduje żadnego uzasadnienia. Wyłączenie tej możliwości
nie było prawdopodobnie zamierzone (w uzasadnieniu do projektu wskazuje się
jedynie, że projekt nie nakazuje stosowania rygorystycznego reżimu
dematerializacji na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi),
jednakże pominięcie tej kwestii w proponowanych przepisach de facto pozbawi
prostą spółkę akcyjną dostępu do dematerializacji akcji w depozycie papierów
wartościowych. Należy podkreślić, że regulowana w projektowanych przepisach
ewidencja, w której mają być rejestrowane akcje prostej spółki akcyjnej, nawet
jeżeli będzie prowadzona przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
będzie odrębnym systemem rejestracji od depozytu papierów wartościowych
regulowanego przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. W związku z
powyższym projekt powinien przewidywać możliwość rejestrowania w
prowadzonym przez Krajowy Depozyt depozycie papierów wartościowych akcji
prostej spółki akcyjnej (i obsługi wykonywania praw z zarejestrowanych w ten
sposób akcji, w tym prawa udziału w walnych zgromadzeniu akcjonariuszy za
pośrednictwem KDPW) na takich samych zasadach, na jakich rejestrowane są
obecnie w depozycie akcje spółek publicznych. Uważamy, że możliwość taka
powinna stanowić alternatywę względem rejestracji akcji w ewidencji
prowadzonej zgodnie z przepisami KSH.

Uwaga
nie
została
uzgodnieniowej.

107.

Startup Poland

art.
30031

Oceniono pozytywnie poszerzony katalog podmiotów w propozycji art. 30031 § 2,
jednocześnie proponując rozważenie umieszczenia wzmianki w KRS o tym, kto
prowadzi depozyt (ewidencję).

Uwaga pozytywna.

108.

Związek
Banków
Polskich

Art.
30031 § 2

ZBP proponuje, aby ewidencję mogły prowadzić konsorcja złożone z podmiotów
mających oddzielne uprawnienia do prowadzenia takiej ewidencji.

Uwaga nieuwzględniona.

podtrzymana

na

konferencji

W art. 30031 § 2 dodaje się dodatkowy pkt 8 o treści
„8) Inny podmiot, którego wyłącznym przedmiotem działalności jest prowadzenie
ewidencji, utworzony przez konsorcjum z udziałem co najmniej jednego z
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podmiotów wymienionych w pkt 1) - 7).”
109.

Pracodawcy RP

110.

Pracodawcy RP

111.

Polskie
Stowarzyszenie
Inwestorów
Kapitałowych

112.

Stowarzyszenie
Notariuszy RP

Naszym zdaniem, krąg podmiotów uprawnionych do prowadzenia ewidencji
akcji prostej spółki akcyjnej powinien zostać ograniczony do podmiotów
uprawnionych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, tak jak
to zostało przewidziane w projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości. Tylko wtedy
bowiem będziemy mieli pewność, że ewidencja akcjonariuszy „nie wyjdzie” poza
terytorium RP oraz że osoby uprawnione z akcji będą - co do zasady - objęte
ochroną systemu rekompensat, o którym mowa w Dziale V ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.

Uwaga nieuwzględniona..

Projekt nie określa, jakiego rodzaju dokument potwierdza posiadanie praw
akcyjnych wobec osób trzecich. Nie wskazuje także zasad wydawania
zaświadczeń z ewidencji oraz nie reguluje obligatoryjnej treści takiego
zaświadczenia.

Uwaga nieuwzględniona.

Art.
30031 § 2

Dodanie instytucji płatniczych oraz instytucji pieniądza elektronicznego do
listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia ewidencji akcji wydaje nam
się pożądane z uwagi na fakt, że są to z jednej strony instytucje nadzorowane
(co gwarantuje odpowiedni poziom ich wiarygodności), a z drugiej strony
instytucje działające w bardzo innowacyjnym sektorze FinTech. Zwiększa to
szansę na stworzenie innowacyjnych oraz bezpiecznych rozwiązań, które w pełni
wykorzystają potencjał, jaki daje cyfryzacja akcji oraz możliwość prowadzenia
ewidencji akcji z wykorzystaniem technologii blockchain.

Uwaga uwzględniona.

Art.
30031 § 2
pkt 7

Projektowany Art. 30031 § 2 pkt 7 ksh przewiduje, że podmiotem upoważnionym
do prowadzenia ewidencji jest notariusz. Jednocześnie Projekt nie zawiera
jakiejkolwiek szczegółowej regulacji w tym zakresie, w szczególności
jakiejkolwiek zmiany ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie
(dalej w skrócie pr. not.). Zgodnie z Projektem notariusz miałby prowadzić
ewidencję na podstawie umowy zawartej ze spółką. Zauważyć należy, że
notariusz, w obowiązującym stanie prawnym, nie zawiera umów z klientami, a
czynności dokonywane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego
(art. 2 § 2 pr. not.). Projekt nie reguluje zarówno ogólnych kwestii: treści umowy,
którą spółka miałaby zawierać z notariuszem, zakresu odpowiedzialności
notariusza, jak i szczegółowych kwestii, np.: czy każdy wpis danych do ewidencji
jest osobną czynnością notarialną, której stroną jest wnioskodawca, jakie są jej
wymogi formalne, w jakim zakresie stosuje się do niej przepisy działu II rozdział 1
i 2 pr. not. Ponadto, w Projekcie brak jest regulacji dotyczących zmiany podmiotu
upoważnionego do prowadzenia ewidencji, która to zmiana może być
podyktowana względami, zarówno zależnymi od spółki, jaki i od niej
niezależnymi, np. śmierć notariusza prowadzącego ewidencję. Koniecznym
byłoby, zatem uregulowanie trybu przekazania spółce, czy to przez likwidatora

Uwaga częściowo uwzględniona.

Art.
30031 § 2

Przewidziano zmiany w ustawie o notariacie.
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kancelarii notarialnej, czy notariusza przechodzącego na emeryturę, danych z
ewidencji.
Projekt nie zawiera również odpowiedzi na szereg innych pytań: np. co
w sytuacji, gdy zgromadzenie akcjonariuszy obejmujące podjęcie uchwały w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji,
protokołuje inny notariusz niż ten, który prowadzi ewidencję i nikt nie zgłosi
dokonania zmian w ewidencji? W oparciu o jakie dokumenty dokonuje się wpisu
danych do ewidencji, aby zapewnić ich prawdziwość? Czy będą wpisywane
zmiany wynikające z umorzenia akcji?
Uwagi powyższe dotyczą również innych podmiotów uprawnionych do
prowadzenia ewidencji.
113.

Związek
Banków
Polskich

art.
30031 §
4,
art.
30035 § 4

ZBP proponuje rozwiązania sprawdzone przy prowadzeniu rachunków papierów
wartościowych polegające na zapewnieniu akcjonariuszowi bezpiecznego
przechowania jego akcji, które mogłyby być zadysponowane bez jego udziału
tylko w sytuacjach rozstrzygniętych na drodze cywilnej (spadkobranie, zajęcie,
umowa cywilna itp.)
a) art. 30031 § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Wpisy do ewidencji dokonywane są na wniosek akcjonariusza, a w
przypadku wpisów wynikających ze zdarzeń prawnych – na wniosek podmiotu
mającego w tym interes prawny.”
b) Proponuje się wykreślić art. 30035 § 4.

114.

Izba Domów
Maklerskich

Art.
30031 § 5

Izba zwraca uwagę, że taki przepis, w praktyce będzie skutkował po stronie firm
inwestycyjnych prowadzących ewidencję, ryzykiem wynikającym z konieczności
oceny okoliczności zbycia/nabycia akcji.
Przykładowo, art. 30036 § 4 projektu przewiduje, że „Jeżeli wskazany przez
spółkę nabywca nie uiścił ceny nabycia w terminie określonym w umowie spółki,
akcjonariusz może swobodnie rozporządzić akcją, chyba że nie przyjął
oferowanej zapłaty.”
Skąd firma inwestycyjna miałaby posiadać takie informacje? Czy może
polegać wyłącznie na oświadczeniu Zarządu?
Dodatkowo zwracamy uwagę, że akcjonariusze nie muszą ograniczać się do
rozwiązań przewidzianych ustawowo, mogą również wprowadzać własne
rozwiązania związane z ograniczaniem zbywalności akcji (przewiduje to wprost
art. 30036 projektu). W praktyce funkcjonowania niepublicznych spółek akcyjnych
zdarzają się dość złożone regulacje, przewidujące np. obowiązek obliczania ceny

Uwaga uwzględniona w zakresie zmiany art. 30031 § 4.
Uwaga nieuwzględniona w zakresie wykreślenia art. 30035 § 4 .
Art. 30035 § 4 umożliwia osobie posiadającej interes prawny
wpisanie zastrzeżenia co do skuteczności wpisu. Regulacja w
sposób wyważony zabezpiecza interes prawny osób
pokrzywdzonych w przypadku nieuprawnionego wpisu do
ewidencji. Wpis zastrzeżenia jest czasowy - wykreśla się go,
jeżeli osoba ta nie wytoczy stosownego powództwa przeciwko
osobie wpisanej do ewidencji w terminie 30 dni od dnia wpisu
zastrzeżenia.
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w szczególny sposób lub rozbudowany model wychodzenia ze spółki (klauzule
typu drag-along, tag-along – prawo przyciągnięcia, prawo przyłączenia). Takie
rozbudowane modele w szczególności stosowane są w przypadku start-upów,
dla których – zgodnie z założeniami do projektu – prosta spółka akcyjna ma być
przeznaczona. Firma inwestycyjna nie będzie miała możliwości oceny, czy dane
ograniczenie zbywalności akcji zostało skutecznie i prawidłowo zniesione,
zgodnie z postanowieniami umowy spółki. W przypadku ewentualnego sporu
właścicielskiego, akcjonariusze mogą zwrócić się z roszczeniami wobec firmy
inwestycyjnej, która nieprawidłowo oceniła dopuszczalność wprowadzenia
zmiany w ewidencji. Umowa o prowadzenie ewidencji jest zawierana ze spółką,
nie
akcjonariuszami, wobec czego nie będzie możliwe wyłączenie lub
ograniczenie takiej odpowiedzialności na płaszczyźnie kontraktowej.
Jednocześnie, ryzyko ponoszone przez firmę inwestycyjną jest nieadekwatne do
jej możliwości weryfikacji, czy dane dokumenty stanowią wystarczającą podstawę
do zmiany wpisu w ewidencji.
115.

Związek
Banków
Polskich

art.
30032

Propozycja zmiany przepisów wynikająca z przesłanek opisanych w pkt. 3 uwag
ogólnych:

Uwaga uwzględniona.

art. 30032 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ewidencja może być prowadzona w postaci elektronicznej, która zapewnia
bezpieczeństwo zawartych w niej danych oraz należyte wykonywanie
obowiązków podmiotu prowadzącego ewidencję.
§ 2. Ewidencja może być także prowadzona w rozproszonej i zdecentralizowanej
bazie danych, która zapewnia bezpieczeństwo zawartych w niej danych oraz
należyte wykonywanie obowiązków podmiotu prowadzącego ewidencję.”.

116.

Izba Domów
Maklerskich

Art.
30032

Projektowany przepis przewiduje, że ewidencja akcji może być prowadzona w
postaci elektronicznej. Czy to oznacza, że przewidziane są również inne
formy prowadzenia ewidencji (poza wskazaną w § 2, gdzie mowa o bazie
danych)? Redakcja przepisu powinna zostać zmieniona dla uniknięcia
wątpliwości.

Uwaga wyjaśniona.
Rejestr może być prowadzona także w formie dokumentacji
papierowej.

117.

Polskie
Stowarzyszenie
Inwestorów
Kapitałowych

Art.
30032 § 2

Uważamy, że jednym z najważniejszych celów projektowanej regulacji
powinno być wprowadzenie ram regulacyjnych dla nowoczesnych i
bezpiecznych rozwiązań umożliwiających w pełni cyfrowy obrót akcjami
prostej spółki akcyjnej. Stworzenie takich rozwiązań stwarza szansę na
pobudzenie inwestycji w polski sektor innowacyjny oraz ich odpowiednie
wyskalowanie.
W tym kontekście jednym z kluczowych elementów projektowanej regulacji
powinno być umożliwienie organizowania obrotu akcjami prostej spółki akcyjnej z

Uwaga pozytywna.
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wykorzystaniem technologii blockchain, która stwarza szczególne możliwości w
zakresie zwiększenia efektywności, prostoty, bezpieczeństwa oraz skalowalności
tego obrotu. Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że projekt zawiera odniesienia do
technologii blockchain. Jednocześnie jesteśmy zdania, że zaproponowane
rozwiązania w obecnym kształcie nie pozwolą na wykorzystanie realnych
korzyści płynących z zastosowania tej technologii. Zmiany, które proponujemy
mają na celu przede wszystkim umożliwienie dokonywania obrotu akcjami prostej
spółki akcyjnej na blockchainie. To jest według nas istota korzyści, którą niesie ze
sobą ta technologia.
Projekt przewiduje możliwość prowadzenia ewidencji akcji w technologii
blockchain W przypadku ewidencji prowadzonej w taki sposób, w szczególności
w przypadku blockchainów publicznych (np. blockchain Ethereum) prowadzenie
ewidencji przez podmioty określone w projekcie jest pewnym skrótem myślowym.
Ewidencja jest utrzymywana w sposób zdecentralizowany przez rozproszone na
całym świecie podmioty dostarczające moc obliczeniową na potrzeby
zdecentralizowanej sieci. W tym sensie wskazane w projekcie podmioty
uprawnione do prowadzenia ewidencji korzystając z rozwiązania opartego na
blockchainie nie będą utrzymywały i kontrolowały infrastruktury ewidencji.
"Prowadzenie" ewidencji będzie w takim przypadku oznaczało możliwość
odpowiedniej ingerencji w zapisy ewidencji (np. poprzez zastosowanie
odpowiedniego smart kontraktu) utrzymywanej przez inne podmioty. Zwracamy
uwagę na konieczność przyjęcia takiej szerokiej interpretacji pojęcia
"prowadzenia" ewidencji w kontekście ewidencji w postaci blockchaina.
118.

Pracodawcy RP

Art.
30032 § 2

Przepis zbędny, żadna ustawa (np. o obligacjach) nie określa w jaki sposób
powinna być prowadzona ewidencja, w związku z czym wykorzystanie
technologii blockchain również będzie dopuszczalne. Przepis może wręcz
być szkodliwy, bo stanowi podstawę dla systemowej wykładni, że w innych
regulacjach dot. prowadzenia ewidencji które nie mają analogicznych
postanowień prowadzenie tej ewidencji w technologii blockchain nie jest możliwe.

Uwaga wyjaśniona..
Nie wydają się uzasadnione wątpliwości co do innych
ewidencji i możliwości zastosowania technologii blockchain.

119.

Startup Poland

art.
30032
nast.

Ponadto, w kontekście zapisów dotyczących obrotu akcjami PSA jak również
spółek akcyjnych i wykorzystania rozproszonego rejestru zasugerowano
konieczność uszczegółowienia, że w ramach statutu lub uchwały zgromadzenia
akcjonariuszy takiej spółki akcyjnej można określić klucz publiczny tokenu i jego
definicję na otwartym i audytowalnym rejestrze rozproszonym. Podkreślono, że
tego typu akcje w formie tokenu mogą być traktowane jako akcje na okaziciela i
muszą być honorowane o ile nie zostaną umorzone przez spółkę. Dodatkowo
wskazano, że obrót takimi akcjami / tokenami powinien być zwolniony z podatku
od czynności cywilnoprawnych.

Uwaga nieuwzględniona.

i

55

120.

Związek
Banków
Polskich

art.
30034 § 2

Propozycja zmiany przepisów wynikająca z przesłanek opisanych w pkt. 2 uwag
ogólnych:

Uwaga nieuwzględniona.
Zob. komentarz do uwagi 1.

art. 30034 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Akcje nie mogą być przedmiotem obrotu zorganizowanego na rynku
regulowanym w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.
Dopuszczone do obrotu na rynku ASO mogą być wyłącznie serie akcji zwykłych
(bez serii akcji uprzywilejowanych, ograniczonych i nieopłaconych).”

121.

Polskie
Stowarzyszenie
Inwestorów
Kapitałowych

Art.
30034 § 2

Umożliwienie dokonywania obrotu akcjami prostej spółki akcyjnej na
blockchainie wydaje nam się jednym z kluczowych elementów,
decydującym o innowacyjnym charakterze projektowanych rozwiązań.
Wprowadzenie możliwości realizowania na blockchainie obrotu akcjami spółek
byłoby
rozwiązaniem
awangardowym
tworzącym
istotną
przewagę
konkurencyjną polskiego systemu prawnego. Obrót akcjami na blockchainie
będzie mógł odbywać się na skalę globalną, co zwiększa prawdopodobieństwo
przyciągnięcia do polskich spółek większego grona inwestorów. Dodatkowo obrót
na blockchainie umożliwia automatyzację wielu procesów oraz redukcję kosztów.
Proponujemy wprowadzenie rozwiązania bezpiecznego, które dopuści
obrót akcjami na blockchainie jedynie w przypadku spółek, które były
zwolnione z obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego lub
memorandum informacyjnego. Do osiągnięcia tego efektu niezbędne jest
jednocześnie rozstrzygnięcie, że obrót na blockchainie nie wymaga pośrednictwa
firmy inwestycyjnej, ani dematerializacji akcji prostej spółki akcyjnej w rozumieniu
przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. Efekt, który jest dzisiaj osiągany
poprzez wymóg pośrednictwa firmy inwestycyjnej oraz dematerializację akcji w
rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi może być osiągnięty
dzięki wykorzystaniu technologii blockchain.

Uwaga nieuwzględniona.

122.

Stowarzyszenie
Emitentów
Giełdowych

art.
30034 § 2

W świetle analizy projektu proponuje się usunięcie z projektu ustawy z art. 1 pkt 8
Dział A, Rozdział 2, Oddział 2 art. 30034 § 2. w brzmieniu: „§ 2. Akcje nie mogą
być przedmiotem obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów o obrocie
instrumentami finansowymi .".

Uwaga nieuwzględniona.
Dopuszczenie akcji PSA do obrotu zorganizowanego
prowadziłoby do objęcia PSA reżimem przewidzianym dla
spółki publicznej.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych stoi na stanowisku, że pożądanym jest
umożliwienie zorganizowanego obrotu akcjami Prostej Spółki Akcyjnej w
rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt
regulacji dot. Prostej Spółki Akcyjnej w swym założeniu stanowi, że ma być ona
ułatwieniem dla start-upów, natomiast uniemożliwienie start- upom wejścia na
NewConnect lub na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie znacznie
utrudniałoby im możliwość rozwoju. Oczywistym jest bowiem, że na pewnym
etapie rozwoju młoda firma potrzebuje kapitału na dalszy rozwój. Może on
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pochodzić od pojedynczych inwestorów , takich jak fundusze typu venture capital,
jednak w wielu przypadkach spółki takie wybierają rozwój z wykorzystaniem
kapitału pochodzącego z alternatywnych systemów obrotu (jak NewConnect) lub
- w kolejnej fazie - z rynku regulowanego.
Wobec powyższego SEG proponuje dostosowanie przepisów projektu ustawy
zmieniającej KSH tak, aby akcje Prostej Spółki Akcyjnej mogły być przedmiotem
obrotu giełdowego .
123.

Izba Domów
Maklerskich

Art.
30034 § 3

W ocenie Izby uwzględnienie formy elektronicznej może w praktyce rodzić
problemy po stronie firm inwestycyjnych w kwestii weryfikacji
prawidłowości zawarcia umowy, jeżeli została ona zawarta w formie
elektronicznej.

Uwaga niezasadna.
Nie wydaje się uzasadnione twierdzenie, że stosowanie formy
elektronicznej (przecież coraz bardziej powszechnej) może
rodzić poważne problemy.

124.

Stowarzyszenie
Notariuszy RP

Art.
30034 § 3

Projektowany Art. 30034 § 3 ksh zakłada, że zbycie lub obciążenie akcji powinno
być dokonane w formie pisemnej albo elektronicznej pod rygorem nieważności.
W sytuacji mnogości kancelarii notarialnych, czynnych często do późnych godzin
wieczornych i jednocześnie niskiej taksy notarialnej (20,00 zł netto), brak jest
racjonalnych przesłanek do rezygnacji z notarialnego poświadczenia
podpisów, które zapewnia możliwość identyfikacji stron i służy bezpieczeństwu
obrotu gospodarczego. Zwykła forma pisemna nie pozwala notariuszowi na
jakąkolwiek weryfikację autentyczności dokumentu, co w praktyce obrotu
skutkować będzie licznymi nadużyciami, zważywszy, że według Projektu wpisy
są dokonywane na wniosek osoby mającej w tym interes prawny a spółka później
jest informowana o dokonanym wpisie. W Projekcie brak jest również regulacji co
do sposobu informowania Spółki o wpisie w ewidencji - czy wystarcza mail, czy
forma pisemna?. Uregulowania wymaga, na gruncie ustawy Prawo o notariacie,
forma wniosku o wpis w ewidencji poprzez osobiste stawiennictwo osoby
zainteresowanej.
Koniecznym jest także ujawnienie w Rejestrze Przedsiębiorców podmiotu
prowadzącego ewidencję, co powoduje konieczność zmiany art. 5 pkt 3 Projektu
w zakresie danych ujawnionych w Rejestrze Przedsiębiorców. Zmiana podmiotu
prowadzącego ewidencję powinna być skuteczna od chwili ujawnienia tego faktu
w Rejestrze Przedsiębiorców.
Zważywszy na powyższe argumenty, Projekt w obecnym kształcie wymaga
dalszych prac, w celu usunięcia luk w regulacji PSA. Zdaniem Stowarzyszenia
Projekt nie realizuje zasady kompletności regulacji (§ 2 Zasad techniki
prawodawczej) oraz nie realizuje w pełni wskazanych w uzasadnieniu Projektu
celów, między innymi w zakresie ochrony wierzycieli PSA.

Uwaga nieuwzględniona.
W ocenie MPiT nie jest zasadne podwyższanie wymogów co
do formy zbycia lub obciążenia akcji.

125.

Startup Poland

art.

Podkreślono, że nie jest konieczne wskazywanie formy elektronicznej z uwagi na

Uwaga uwzględniona.
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126.

GPW

30034 § 3

brzmienie art. 781 § 2 Kodeksu cywilnego.

Art.
30034 § 3

Proponujemy w art. 30034 § 3 ksh dodać zdanie drugie, zgodnie z którym w
przypadku gdy ewidencja akcji w prostej spółce akcyjnej prowadzona
jest
w
rozproszonej i zdecentralizowanej bazie danych (np. przy użyciu
technologii blockchain), to w takiej sytuacji obrót wtórny takimi akcjami będzie
mógł być dokonywany w formie dokumentowej. Wydaje się, że w przypadku
gdy ewidencja akcji prowadzona jest w rozproszonej i zdecentralizowanej
bazie danych to aby w pełni skorzystać ze specyfiki tego rodzaju
technologii to obrót wtórny akcjami powinien dokonywać się w bardziej
liberalnym reżimie niż ten dokonywany w formie pisemnej lub
elektronicznej (zgodnie z art. 781 § 1 k.c. do złożenia oświadczenia woli w
postaci elektronicznej konieczne. jest opatrzenie go
kwalifikowanym
podpisem elektronicznym).

Uwaga nieuwzględniona.

Propozycja zapisu:
„Art. 30034 § 1. Akcje są zbywalne.
§ 2. Akcje nie mogą być przedmiotem obrotu zorganizowanego w rozumieniu
przepisów
obrocie instrumentami finansowymi.
§ 3. Zbycie lub obciążenie akcji powinno być dokonane w formie pisemnej albo
elektronicznej pod rygorem nieważności. Jeżeli ewidencja prowadzona jest
w sposób , o którym mowa w art. 30032 § 2, zbycie lub obciążenie akcji może
być dokonane w formie dokumentowej.".
127.

Startup Poland

art.
30035 § 1

Zgłoszono propozycję zastąpienia proponowanego w Projekcie zapisu
następującym: „Do zbycia akcji zapisanych w ewidencji, konieczne jest
przeniesienie ich posiadania poprzez dokonanie wpisu w ewidencji.”

Uwaga wyjaśniona.

Dodatkowo podkreślono, że proponowane w Projekcie brzmienie oznacza, że
art. 30030 § 1 jest zbędny, a nawet wprowadzający w błąd. Zauważono również,
że dotychczasowe brzmienie odnosi się do umowy zobowiązującej, co
dodatkowo wprowadza w błąd, a w obszarze fuzji i przejęć bardzo powszechna
jest praktyka rozdzielania skutku rzeczowego od zobowiązującego.
128.

SN

art.
30035 § 1

Wypadałoby doprecyzować regulację dotyczącą mechanizmu przeniesienia
własności akcji PSĄ zawartą w projektowanym art. 30035 § 1. Zgodnie z
przywołanym przepisem umowa zobowiązująca do przeniesienia akcji
zapisanych w ewidencji przenosi akcje z chwilą dokonania wpisu w ewidencji.
Brzmienie przepisu sugeruje, że mamy do czynienia umową o podwójnym

Uwaga
nie
została
uzgodnieniowej.
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skutku, co jednakowoż czyniłoby wymóg dokonania wpisu w ewidencji zabiegiem
zbędnym z punktu widzenia skutków prawnorzeczowych. Nie wydaje się, aby
wpis do ewidencji był faktyczną czynnością wykonawczą w stosunku do umowy o
podwójnym skutku, gdyż - w szczególności z uwagi na dematerializację akcji jest to czynność konwencjonalna. Analiza przepisy prowadzi zatem do wniosku,
że przeniesienie własności akcji następuje na skutek wpisu do ewidencji, zaś
umowa wywołuje jedynie powstanie zobowiązania do dokonania przywołanego
wpisu. Byłaby to zatem regulacja stanowiąca wyjątek od zasady wyrażonej w art.
155 § 1 Kodeksu cywilnego. Wymaga to ponownej redakcji przepisu, aby uniknąć
rozbieżności w wykładni sądowej.
129.

Pracodawcy RP

Art.
30035 § 4

Nie jest jasna intencja konstrukcji wprowadzonej przez ten przepis. Jeśli intencją
ustawodawcy jest wprowadzenie sprzeciwu od wpisu, to należałoby się
wzorować na rozwiązaniu ze SA. Obecna redakcja sugeruje po pierwsze, że
może to być instrument szantażu korporacyjnego stosowany bez ograniczeń
czasowych; po drugie, nie jest jasne jakie skutki taka wzmianka o sprzeciwie ma
wywołać (czy miałaby przesądzać w złej wierze nabywcy akcji objętych
wzmianką?); a po trzecie, nadaje zarządowi spółki kompetencje do rozstrzygania
spraw, które normalnie rozstrzygane są w toku postępowania cywilnego
(tożsamość stanów faktycznych, istnienie interesu prawnego itp.)

Uwaga wyjaśniona.
Osobom mającym interes prawny należy zagwarantować
możliwość zgłaszania zastrzeżenia do wpisu w ewidencji.
Jednocześnie w przepisie przewidziano regulację, zgodnie
z którą wpis zastrzeżenia wykreśla się, jeżeli osoba je
zgłaszająca nie wytoczy stosownego powództwa przeciwko
osobie wpisanej do ewidencji w terminie 30 dni od dnia wpisu
zastrzeżenia (art. 30035 § 4).

130.

Startup Poland

art.
30036 § 1

Podkreślono, że brakuje wskazania o możliwości uzależnienia zbycia wszystkich
akcji lub danej serii (np. akcji założycielskich) przez oznaczony czas (z sugestią,
że można wskazać maksymalny czas) i wtedy § 2 się nie stosuje.

Uwaga wyjaśniona.

Art.
30037

Zgodnie z projektowanym art. 30037 k.s.h. zbycie akcji w pełni niepokrytej,
miałoby wymagać zgody spółki aż do chwili wniesienia wkładu w całości. Zarząd
miałby podejmować niezwłocznie uchwałę stwierdzającą wniesienie wkładu w
całości. W takiej sytuacji nabywca akcji ponosiłby solidarną odpowiedzialność ze
zbywcą za wnoszony wkład. Przepis ten naraża nabywcę, ponieważ jeżeli
pokrycie akcji ma stanowić praca/świadczenie usług, to może on nie mieć
jakichkolwiek możliwości wniesienia takiego wkładu. W efekcie nabywca
może zapłacić określoną kwotę za akcje pozbawione wartości oraz będzie
ponosił odpowiedzialność wobec spółki za wniesienie wkładów. W związku z tym
przepis ten będzie poważnie zagrażał interesom ewentualnych nabywców.
Ponadto, fakt iż spółka może odmówić zgody na zbycie akcji bez wskazania
innego nabywcy może spowodować, że akcjonariusz zostanie ,,zablokowany’’,
ponieważ nie będzie mógł zbyć posiadanych akcji. Zarówno przepisy dla spółki
akcyjnej, jak i spółki z o.o. nie dopuszczają do takiej sytuacji. W spółce z o.o. przy
braku wyrażenia przez nią zgody na zbycie udziałów, udziela jej sąd. Natomiast
w spółce akcyjnej obligatoryjne jest odkupienie akcji przez wskazanego przez

Uwaga nieuwzględniona.
Akcje obejmowane są za wkłady, z czego wynika solidarny
obowiązek wniesienia pozostałej części wkładu przez nabywcę
akcji nie w pełni pokrytej.
Jednocześnie wymóg uzyskania spółki zabezpiecza jej
interesy – co jest szczególnie istotne w przypadku wkładu
o wartości niebilansowej.

131.

Akademia
Liderów
Innowacji i
Przedsiębiorczo
ści
Fundacja dr
Bogusława
Federa

Proponowany przepis może być zawarty w treści umowy
spółki.
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spółkę nabywcę. Taka ,,blokada’’ akcjonariusza, jaką miałaby wprowadzić nowa
spółka kapitałowa jest niezgodne z naturą spółki kapitałowej w polskim prawie
handlowym.
Zgodnie z proponowanym przez ustawę artykułem, projektodawca przewiduje
zbywanie akcji niepokrytych. Nabywca takich akcji ponosił będzie solidarną
odpowiedzialność ze zbywcą, za wniesienie wkładu. Zakładając, iż pokrycie akcji
ma polegać na wniesieniu pracy, a nabywca może nie posiadać możliwości
pracy, może on nie tylko zapłacić za akcje nie posiadające wartości, ale także
zostać narażonym na ponoszenie odpowiedzialności wobec spółki za brak
wniesienia wkładów.
132.

Izba Domów
Maklerskich

Art.
30037 § 1

W ocenie Izby niejasne jest czy Zarząd podejmuje taką uchwałę w odniesieniu do
każdej akcji?
Na jakiej zasadzie odbywa się pokrywanie akcji przez akcjonariusza, czy
akcjonariusz nie może zbyć ani jednej akcji do czasu pokrycia wkładów
wszystkich akcji, którymi dysponuje? Jest to istotne z punktu widzenia firmy
inwestycyjnej w związku z koniecznością ustalenia, czy dopuszczalne jest
wprowadzenie nabywcy w ewidencji.

Uwaga wyjaśniona.
Nie ma przeszkód, by jedną uchwałą objąć większa liczbę
akcji, jeżeli mają ten sam status.
Regulacja art. 30037 par. 1 odnosi zakaz zbywania akcji bez
zgody spółki do akcji nie w pełni pokrytej. Akcje w pełni pokryte
nie są objęte tym zakazem - również w sytuacji, gdy
akcjonariusz posiada inne akcje, w odniesieniu do których nie
wniósł wkładu w całości.
Umowa spółki określa przedmiot wkładów niepieniężnych
mających zdolność bilansową i ich wartość, a jeżeli
przedmiotem wkładu niepieniężnego jest świadczenie pracy
bądź usług – rodzaj i czas świadczenia pracy bądź usług.
Z kolei zgodnie z art. 3005 par. 2, umowa prostej spółki
akcyjnej może określać terminy wniesienia wkładów mających
zdolność bilansową albo zawierać upoważnienie dla
akcjonariuszy do ich określenia w uchwale. W przeciwnym
razie terminy wniesienia wkładów wskazuje zarząd.

133.

Akademia
Liderów
Innowacji i
Przedsiębiorczo
ści
Fundacja dr
Bogusława

Art.
30039

Art. 30039 - Projektowany artykuł rodzi możliwość pokrzywdzenia akcjonariusza, i
wiąże się ze swoistym przymusowym wykupem jego akcji na zasadzie tzw. prawa
wspólnej sprzedaży. Obowiązek ma dotyczyć także akcjonariuszy posiadających
połowę akcji spółki. Cena zapłacona przez osobę trzecią, która będzie nabywać
100% akcji PSA może być rażąco zaniżona w stosunku do wartości godziwej.
Akcjonariuszom, którzy akcje zbędą, przysługiwać będzie jedynie roszczenie
odszkodowawcze, które nie będzie blokować zbycia akcji.

Uwaga nie odnosi się do brzmienia projektu.
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Federa

134.

Startup Poland

Art.
30039

Pokreślono, że projektowany przepis przewiduje formę dokumentową do
skorzystania z prawa pierwszeństwo i w tym kontekście rodzi pytanie czy jest to
lex specialis względem przepisu mówiącego o wymogu ad solemnitatem do
zbycia akcji? Zaproponowano ujednolicenie formy.

Uwaga wyjaśniona.
Przepis stanowi lex specialis.

135.

SN

Art.
30039 § 2

Art. 30039 § 2 przyznaje akcjonariuszom prawo pierwszeństwa przy nabyciu akcji
przeznaczonych do zbycia przez Innego akcjonariusza, przysługujące
proporcjonalnie do posiadanych akcji. Sformułowanie może rodzić uzasadnione
wątpliwości Interpretacyjne co do tego, czy prawo pierwszeństwa przysługuje
każdemu Innemu akcjonariuszowi, który uprawniony jest do objęcia przed
osobami trzecimi takiej części zbywanych akcji, jaka wynika ze stosunku
posiadanych przez niego akcji do rozmiaru kapitału akcyjnego, czy też oznacza
ono pierwszeństwo tych z pośród akcjonariuszy, którzy posiadają więcej akcji
przed tymi, którzy mają Ich mniej, bez ograniczeń ilościowych.

Uwaga o charakterze redakcyjnym/ legislacyjnym.

136.

Pracodawcy RP

Art.
30040

Nie jest jasna intencja tego przepisu. Jeśli akcje, zgodnie z art. 300 [2] par. 2 są
niepodzielne, to nie jest możliwe rozporządzenie ich ułamkową częścią.

Uwaga wyjaśniona.

137.

Akademia
Liderów…

Art.
30046

Art. 30046 powoduje możliwość, wyłączenia ze spółki akcjonariusza, poprzez
działanie akcjonariusza posiadającego większość głosów (nie akcji).
Projektowana ustawa nie określa górnej granicy uprzywilejowania co do
głosu, może więc nastąpić sytuacja, zgodnie z którą akcjonariusz posiadający
10% akcji (jednakże więcej niż 50% głosów) doprowadzi do wyłączenia
akcjonariuszy reprezentujących 90% akcji w spółce.

Uwaga wyjaśniona.
Wyłączenia ze spółki dokonuje sąd – materialnoprawną
podstawą jest istnienie ważne przyczyny dotyczącej
akcjonariusza, nie zaś samo żądanie jego wyłączenia.

138.

Startup Poland

Art.
30047

Podkreślono, że squeeze out jest jak najbardziej zalecany, ale w obecnej wersji
Projektu brak jest limitów, co oznacza, że np. wspólnik ustępujący posiadający
90% akcji może zmusić 10% pozostałych akcjonariuszy do odkupu jego akcji.
Zauważono, że § 4 oznacza, iż z punktu widzenia podatkowego powstanie
przychód u pozostałych akcjonariuszy (lub darowizna ze strony spółki, na rzecz
akcjonariuszy?) i podkreślono brak wskazania, że stosuje się odpowiednio art.
30015 § 4 – 6 w Projekcie.

Uwaga wyjaśniona.
Przepis ustanawia przesłanki ważnej przyczyny, dobrych
obyczajów oraz rażącego pokrzywdzenia akcjonariusza
ustępującego – regulacja ma charakter wyjątkowy, a
rozstrzygnięcie należy do sądu.

139.

Górnicza Izba
PrzemysłowoHandlowa

art.
30047 § 1

Na rażący brak zabezpieczenia interesów wierzycieli wpływa również
dopuszczenie możliwości ustąpienia wspólnika, co jest niedopuszczalne pod
rygorami sp. z o.o. i spółki akcyjnej.

Uwaga nieuwzględniona.
Wykup akcji akcjonariusza ustępującego ze spółki następuje
po wartości odzwierciedlającej wartość godziwą akcji. Wykupu
tego dokonuje spółka na rachunek pozostałych akcjonariuszy,
co zabezpiecza interes wierzycieli spółki.

140.

PolskoNiemiecka Izba
Przemysłowo-

art.
30047 § 1

Przewidziana w projektowanym art. 30047 k.s.h. instytucja ustąpienia
akcjonariusza ze spółki jest nowym rozwiązaniem na gruncie prawa spółek.
Biorąc pod uwagę łatwość obrotu akcjami w PSA, która wynika z opisanej

Uwaga wyjaśniona.
Umowne ograniczenie swobody rozporządzania akcjami nie
stanowi podstawy do zastosowania omawianej regulacji.
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Handlowa

powyżej dematerializacji, nie do końca zrozumiały jest mechanizm
przewidziany w projektowanym art. 30047 k.s.h.
Omawiany przepis może co najwyżej znaleźć zastosowanie w przypadku
akcjonariuszy mniejszościowych, co do których istnieją ograniczenia w
swobodzie rozporządzenia akcjami. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na
brak zamieszczenia w omawianym projekcie odpowiednika art. 338 k.s.h, który
zawęża możliwość ograniczenia rozporządzania akcjami na okres maksymalnie 5
lat. Nie można również zapominać, że proponowany sądowy tryb ustąpienia
akcjonariusza ze spółki, niesie za sobą ryzyko przedłużającego się procesu.

Przepisy art. 30047 mogą znaleźć zastosowanie w tych
wszystkich przypadkach, w których to nie okoliczności leżące
po stronie akcjonariusza mniejszościowego są przyczyną
sytuacji dającej podstawę dla orzeczenia sądu. Przykładowo
można tu wskazać przypadek nieuzasadnionej gospodarczo,
wieloletniej tezauryzacji zysku w spółce, o czym de facto
decyduje
akcjonariusz
większościowy,
co
skutkuje
pozbawieniem akcjonariusza mniejszościowego możliwości
otrzymania dywidendy, jeżeli jednocześnie zysk spółki
transferowany jest do akcjonariusza większościowego w
rezultacie transakcji pozakorporacyjnych zawieranych przez
niego ze spółką. Tym samym przepisy art. 30047 pozwalają
poszukiwać rozwiązań sytuacji skrajnych niekoniecznie na
drodze wiodącej do rozwiązania spółki orzeczeniem sądu.

141.

Izba Domów
Maklerskich

art.
30048 § 1

Izba zwraca uwagę, że przepis w projektowanym brzmieniu dopuszcza
możliwość unieważnienia akcji przez sąd. Należy doprecyzować, z którym
momentem ta zmiana powinna zostać odnotowana w ewidencji? Z chwilą
uprawomocnienia się wyroku? Kto przekazuje do firmy inwestycyjnej informację o
konieczności zmiany w ewidencji?

Uwaga wyjaśniona.
Wyrok co do zasady jest wykonalny od momentu uzyskania
prawomocności. Z kolei zgodnie z art. 30031 § 4, wpisy do
ewidencji dokonywane są na wniosek podmiotu mającego w
tym interes prawny.

142.

PolskoNiemiecka Izba
PrzemysłowoHandlowa

art.
30049 § 1

Istotnym elementem projektowanej ustawy jest możliwość skorzystania
przez twórców spółki z monistycznego modelu organizacji, znanego w
tradycji prawnej państw anglosaskich. Alternatywą dla dualistycznej struktury
znanej z reżimu prawnego spółki akcyjnej, która zakłada rozdział kompetencji
zarządczych i nadzorczych na odpowiednio zarząd i radę nadzorczą
(obligatoryjną w spółce akcyjnej, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
tylko w przypadkach przewidzianych w art. 213 § 2 k.s.h) miałaby być rada
dyrektorów.
Należy zaaprobować to rozwiązanie jako przyznające większą swobodę w
kształtowaniu stosunków korporacyjnych twórcom spółki, co pozwala dostosować
ją do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców. Może to również korzystnie
wpłynąć na atrakcyjność inwestycyjną polskich startupów dla podmiotów
pochodzących z państw, w których porządkach prawnych spółki kapitałowe
oparte są właśnie o model monistyczny.

Uwaga pozytywna.

143.

Polska Rada
Centrów
Handlowych

art.
30049 § 1

Projekt zakłada również istotne zmiany w zakresie sposobu zarządzania spółką
kapitałową (tutaj: prostą spółką akcyjną). Planuje się bowiem dopuszczenie
możliwości wyboru przez założycieli tej spółki formy zarządzania spośród dwóch
modeli: modelu dualistycznego (uproszczonego funkcjonującego już na gruncie
Kodeksu spółek handlowych systemu funkcjonowania zarządu i rady nadzorczej)
oraz modelu monistycznego, nieznanego dotąd polskiemu porządkowi

Uwaga nieuwzględniona.
PSA została zaprojektowana jako spółka prywatna, wobec
czego nieuzasadnione jest wprowadzanie obligatoryjnej rady
nadzorczej.
Dane dotyczące organów PSA będą ujawniane w KRS, co
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144.

Krajowa Rada
Notarialna

art.
30049 § 1

prawnemu, w którym to kompetencje i nadzorcze związane ze spółką
wykonywane będą przez jeden organ – radę dyrektorów.
Wskazać w tym miejscu należy, że określenie monistycznego modelu
zarządzania, w którym to rada dyrektorów, złożona zarówno z dyrektorów
wykonawczych-menadżerów, jak i niezależnych dyrektorów niezarządzających,
będzie prowadzić sprawy spółki i reprezentować spółkę na zewnątrz, może
doprowadzić do sytuacji, w której osłabiona zostanie instytucja
niezależnego nadzoru nad prowadzeniem spraw spółki, jaką dotąd była
rada nadzorcza.
Co więcej, przyznanie założycielom prostej spółki akcyjnej możliwości
alternatywnego wyboru pomiędzy dwoma, skrajnie różniącymi się, modelami
zarządzania spółką - dualistycznym i monistycznym, może doprowadzić do
sytuacji, w której na rynku będą występować istotnie się od siebie różniące proste
spółki akcyjne, co utrudnić może zarówno tym spółkom, jak i ich kontrahentom,
funkcjonowanie w obrocie gospodarczym.
Dlatego też, bym może bardziej uzasadnione byłoby wprowadzenie
dodatkowych przesłanek, których zaistnienie umożliwiałoby przyjęcie przez
założycieli spółki modelu monistycznego, który jednak stosowany byłby – z
uwagi na przedstawione powyżej wątpliwości – jedynie wyjątkowo, zaś zasadą
byłby model zarządzania prostą spółką akcyjną opartą na funkcjonowaniu
zarządu jako organu spółki odpowiedzialnego za prowadzenie spraw spółki i jej
reprezentację na zewnątrz, oraz rady nadzorczej jako niezależnego organu
nadzoru nad działalnością spółki.

zapewni bezpieczeństwo obrotu.
Stworzenie akcjonariuszom PSA możliwości wyboru systemu
organów pozwala im na przyjęcie w umowie spółki rozwiązań
organizacyjnych najlepiej odpowiadających ich indywidualnym
potrzebom i preferencjom. Umożliwienie wyboru modelu
struktury organów odpowiada również tendencji dającej się
zaobserwować od kilkunastu lat zarówno w prawie unijnym
(por. regulacje rozporządzenia nr 2157/2001 w sprawie statutu
spółki europejskiej – SE), jak i w prawie krajowym państw
członkowskich UE (por. reformy prawa włoskiego,
holenderskiego i czeskiego, w wyniku których została
stworzona taka możliwość).
U podstaw zaproponowanej regulacji leży założenie
o równorzędności obydwu modeli struktury organów spółki
oraz przekonanie, iż ustawodawca nie powinien narzucać
żadnego z nich założycielom i akcjonariuszom PSA, lecz
stworzyć ramy prawne pozwalające im na adaptację w umowie
spółki rozwiązań organizacyjnych najlepiej odpowiadających
ich indywidualnym potrzebom i uwarunkowaniom.

Wprowadzenie możliwości powołania w PSA monistycznego systemu
organów alternatywnie do systemu dualistycznego budzi wątpliwości m.in.
ze względu na związane z tym trudności interpretacyjne dotyczące nowych
regulacji oraz brak doświadczeń praktycznych w tym zakresie. Trudno jest też
przyjąć bez wątpliwości, że tego rodzaju zabieg legislacyjny przyciągnie do Polski
znaczną liczbę inwestorów z krajów w których występuje monistyczny system
organów.
Zdecydowanie bardziej negatywnie należy jednak ocenić — w przypadku wyboru
dualistycznego systemu organów — możliwość rezygnacji z obligatoryjnego
powołania w PSA rady nadzorczej (nowy art. 30049 2 k.s.h.). Jednocześnie nie
uregulowano bowiem obligatoryjnego obowiązku powierzenia funkcji
kontrolnych akcjonariuszom.

Uwaga nieuwzględniona.
Stworzenie akcjonariuszom PSA możliwości wyboru systemu
organów pozwala im na przyjęcie w umowie spółki rozwiązań
organizacyjnych najlepiej odpowiadających ich indywidualnym
potrzebom i preferencjom. Umożliwienie wyboru modelu
struktury organów odpowiada również tendencji dającej się
zaobserwować od kilkunastu lat zarówno w prawie unijnym
(por. regulacje rozporządzenia nr 2157/2001 w sprawie statutu
spółki europejskiej – SE), jak i w prawie krajowym państw
członkowskich UE (por. reformy prawa włoskiego,
holenderskiego i czeskiego, w wyniku których została
stworzona taka możliwość).
U podstaw zaproponowanej regulacji leży założenie
o równorzędności obydwu modeli struktury organów spółki
oraz przekonanie, iż ustawodawca nie powinien narzucać
żadnego z nich założycielom i akcjonariuszom PSA, lecz
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stworzyć ramy prawne pozwalające im na adaptację w umowie
spółki rozwiązań organizacyjnych najlepiej odpowiadających
ich indywidualnym potrzebom i uwarunkowaniom.
145.

146.

147.

Krajowa Rada
Izb Rolniczych

Art.
30049

Wskazuję również, iż zgodnie z art. 30049 § 1 projektu w prostej spółce akcyjnej
ustanawia się zarząd albo radę dyrektorów. Jednocześnie zgodnie z art. 30098
projektu do uchwał akcjonariuszy stosuje się odpowiednio przepisy art. 422-427
KSH. Niniejsze przepisy maja bardzo istotne znaczenie, gdyż regulują kwestie
uchylenie uchwały oraz unieważnienie uchwały zgromadzenia akcjonariuszy.
Zgodnie z ww. przepisami legitymacja czynna do żądania uchylenia lub
unieważnienia uchwały przysługuje:

-

- zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów;

-

- akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym
zgromadzeniu;

-

- akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w
przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia
uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.
Powyższe przepisy nie przewidują sytuacji kiedy w spółce utworzona zostaje
rada dyrektorów zamiast zarządu. Z racji tego, iż w art. 30049 § 1 projektu
zastosowana została alternatywa w prostej spółce akcyjnej można utworzyć albo
zarząd albo radę dyrektorów. Zasadnym wydaję się, aby rada dyrektorów również
posiadała na równi z zarządem legitymację czynną do wystąpienia do sądu z
przedmiotowymi powództwami.

Uwaga wyjaśniona.
Zgodnie z projektem regulacja odnosi się również do rady
dyrektorów.

- akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał
zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji
niemej;

Akademia
Liderów
Innowacji i
Przedsiębiorczo
ści
Fundacja dr
Bogusława
Federa

Art.
30051 § 1

Art. 30051 § 1 k.s.h. - stanowi, iż członek organu powinien przy wykonywaniu
swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru
jego działalności oraz dochować lojalności wobec spółki. Z tego przepisu wynika
zatem a contrario, że zarówno w spółce z o.o., jak i akcyjnej członek zarządu nie
musi dochowywać lojalności wobec spółki.

Uwaga nieuwzględniona.
W ocenie MPiT taka
nieuprawniona.

Krajowa Rada
Doradców
Podatkowych

Art.
30051

Odnosząc się do konkretnych postanowień projektu można mieć wątpliwości
związane z proponowanym uregulowaniem wykonywania obowiązków przez
członków organów PSA oraz ponoszonej przez nich odpowiedzialności
(projektowany art. 30051). Po pierwsze, trudno doszukać się uzasadnienia
przyczyny odwołania się przez projektodawcę do obowiązku dochowywania

Uwaga nieuwzględniona.
Obowiązek dochowania lojalności wobec spółki wynika ze
stosunku organizacyjnego łączącego członka organu ze
spółką.

interpretacja

przepisów
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jest

lojalności wobec spółki. Na pewno nie chodzi tutaj o kwestie związane z
podejmowaniem decyzji w sytuacji sprzeczności interesów spółki z interesami
członka organu, czy osobami z nim powiązanymi lub z zajmowaniem się
interesami konkurencyjnymi, gdyż takie przypadki zostały unormowane w art.
30052, w sposób analogiczny do obecnych zapisów Kodeksu spółek handlowych
(KSH). Wydaje się, że obowiązek dochowania lojalności, w sposób powszechnie
rozumiany, wynika z istoty pełnienia funkcji członka organu. Zatem skoro
ustawodawca nie odwoływał się do lojalności w przepisach dotyczących innych
spółek kapitałowych, to również i w tym przypadku nie powinien tak czynić bez
czytelnej przyczyny. Zwłaszcza, że uzasadnienie nie precyzuje, jak dokładnie
należy rozumieć powyższy obowiązek. Po drugie, zastanawiające są
motywacje projektodawcy związane z tak szerokim i nie do końca
precyzyjnym unormowaniem odpowiedzialności członka organu za szkodę
wyrządzoną spółce. Można stwierdzić, że projekt domyślnie powinien zawierać
zapisy spójne z art. 293 i 483 KSH. Niewątpliwie brzmienie art. 30051 § 2 w
praktyce spowoduje liczne niejasności interpretacyjne. Po trzecie, nasuwają się
obawy, czy proponowane wyłączenie odpowiedzialności funkcjonariuszy
korporacyjnych warunkowane posiadaniem uzasadnienia podejmowanych decyzji
w postaci informacji, analiz i opinii, w rzeczywistości biznesowej nie przyniesie
więcej skutków negatywnych niż korzyści. Projektodawca starał się określić na
czym ma polegać prawidłowość podejmowania decyzji biznesowych. Jednak
może się okazać, że członkowie organów mogą unikać podejmowania
szczególnie trudnych i ryzykownych decyzji, ponieważ nigdy nie będą mieli
pewności, czy w wyniku niepomyślnego rozwoju wydarzeń i ewentualnych
roszczeń spółki, sąd nie stwierdzi, że posiadane przez nich materiały były
wystarczające. Zważywszy, że PSA jest dedykowana przede wszystkim do
rozwijania przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju, zazwyczaj o charakterze
technologicznym i innowacyjnym, ewentualny paraliż decyzyjny może szybko
doprowadzić do ostatecznego niepowodzenia całego biznesu.

Jego zasadniczą treścią jest nakaz powstrzymania się od
wszelkich działań sprzecznych z interesem spółki. Mimo że nie
jest on literalnie wyrażony w KSH w odniesieniu do
pozostałych spółek kapitałowych, nie ulega wątpliwości, że taki
obowiązek de lege lata spoczywa na członkach organów sp.
z o.o. i S.A.

148.

Pracodawcy RP

Art.
30052 § 2

Należałoby doprecyzować, że chodzi o tajemnice przedsiębiorstwa, gdyż
pojęcie to ma ustaloną konotację, np. na gruncie ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.

Uwaga nieuwzględniona.
Pojęcie tajemnicy spółki jest szersze w stosunku do pojęcia
tajemnicy przedsiębiorstwa.

149.

Startup Poland

Art.
30052 § 3

Skomentowano, że jeżeli członkami rady dyrektorów będą fundusze VC, to
powinny one mieć pewność, że będą mogły zwolnić się z tego zakazu. Jako
propozycję wskazano tu uprawnienie osobiste umożliwiające powołanie
dyrektora, którego ten zakaz nie dotyczy.

Uwaga nieuwzględniona.

Art.
30053 § 1

Przepis wprowadza odmienny sposób liczenia długości mandatu od opisanego w
art. 202 KSH oraz art. 369 KSH. Będzie to wywoływać wątpliwości interpretacyjne
co do sposobu liczenia długości mandatu członków zarządu (rady nadzorczej) w

Uwaga nieuwzględniona.
W ocenie MPiT wskazane wątpliwości dot. innych spółek

150.

Krajowa Rada
Notarialna

Jednolity reżim powinien dotyczyć wszystkich funkcjonariuszy
spółki. Regulacja systemowa dla spółek kapitałowych.
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pozostałych spółkach kapitałowych.
Wprowadzanie różnych sposobów liczenia długości mandatu w obrębie tego
samego aktu prawnego jest sprzeczne z zasadami prawidłowej legislacji. Warto
zaznaczyć, że jeszcze inaczej uregulowano moment wygaśnięcia mandatu
członków zarządu (rady nadzorczej) w tzw. internetowej spółce z o.o.

byłyby nieuprawnione.

151.

Pracodawcy RP

Art.
30054 § 2

Należałoby wykreślić dopisek „z zadaniem przygotowywania lub
wykonywania
jego
uchwał”
i
pozostawić
prezesowi
bądź
przewodniczącemu organu swobodę w zakresie ustalenia kompetencji
danego komitetu. Obecna redakcja sugeruje, że przygotowanie lub wykonanie
uchwał organu mogą być jedynymi kompetencjami komitetu organu.

Uwaga wyjaśniona.
Zasadne wydaje się ustawowe ograniczenie kompetencji
komitetu organu, który nie może przejmować kompetencji
organu.

152.

Krajowa Rada
Notarialna

Art.
30057

Nieracjonalne jest wprowadzanie obowiązku omaczania wysokości kapitału
akcyjnego na dokumentach spółki, w obliczu potencjalnej zmienności wysokości
tego kapitału. Podawanie historycznej wysokości - na ostatni dzień poprzedniego
roku obrotowego - kapitału akcyjnego jest bezużyteczne, a także może być
mylące dla potencjalnych kontrahentów spółki.

Uwaga nieuwzględniona.

153.

Pracodawcy RP

Art.
30060 § 1

Zamiast „ze stosunku dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu” powinno
być „z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu”.

Uwaga o charakterze redakcyjnym.

154.

Startup Poland

Art.
30063

Zaproponowano pozostawienie mechanizmu znanego z pozostałych spółek, czyli
domyślnie każdy ma prawo reprezentacji chyba, że umowa spółki stanowi
inaczej.

Uwaga wyjaśniona.
Zasady reprezentacji PSA określone w art. 30062 - 30064
odpowiadają obowiązującej regulacji przyjętej dla spółek
kapitałowych (por. art. 204-205, art. 210 oraz art. 372-373 oraz
art. 379 KSH).

155.

Startup Poland

Art.
30064

Powstało pytanie dlaczego jest zmiana względem pozostałych spółek, tzn. cała
rada nadzorcza nie ma prawa do reprezentacji, sugerując takie właśnie
rozwiązanie.

Uwaga wyjaśniona.

156.

Pracodawcy RP

Art.
30066 § 1

Nie jest jasne, dlaczego nie dodano dopisku „we wszystkich dziedzinach jej
działalności” jak ma to miejsce w art. 382 par. 1 KSH. Czy intencją było, aby
rada nadzorcza sprawowała nadzór tylko w wybranych dziedzinach? Jeśli tak,
należałoby te dziedziny wskazać (zakładam przy tym, że art. 300 [66] par. 2 nie
pełni takiej roli).

Uwaga wyjaśniona.
Przepis nadaje radzie nadzorczej ogólną kompetencję do
nadzoru nad działalnością spółki. Zbędne wydaje się
dodawanie określenia „we wszystkich dziedzinach jej
działalności”.

157.

Startup Poland

Art.
30066 § 3

Wobec treści zapisu „Rada nadzorcza może określić uchwałą czynności, dla
których podjęcia zarząd jest zobowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej, chyba
że umowa spółki stanowi inaczej.” padła propozycja usunięcia tego artykułu w
całości, ponieważ w związku z art. 17 § 1 KSH stoi on w sprzeczności z 300 62 § 2
KSH Projektu.

Uwaga wyjaśniona.

Art.

Nie jest jasna intencja końcowej części tego przepisu. Początkowa część

Uwaga wyjaśniona.

158.

Pracodawcy RP

Ograniczenie nie będzie skutkowało wobec osób trzecich.
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30067 § 2

przesądza, że delegowany członek RN „przestaje” być członkiem RN (choć
zachowuje mandat) ale czy intencją dopisku „co nie uchybia zdolności rady
nadzorczej do podejmowania uchwał” jest przesądzenie, że nawet jeśli w wyniku
takiej delegacji liczba członków rady nadzorczej spadnie do 2 to może ona
podejmować uchwały? Wydaje się, że wyżej cytowany dopisek należałoby
skreślić i reguły konstytuowania się organu (przesądzenia tego, kiedy
mamy do czynienia z organem kadłubowym) pozostawić regułom ogólnym.

W projekcie przewidziano wymóg kworum w odniesieniu do
uchwał podejmowanych przez radę nadzorczą (art. 30055).
Regulacja art. 30067 § 2 przeciwdziała utracie przez radę
nadzorczą zdolności do podejmowania uchwał w następstwie
delegowania członka rady nadzorczej do pełnienia czynności
członka zarządu.

159.

Pracodawcy RP

Art.
30070 § 1

Poprawna redakcja tego przepisu powinna brzmieć „Z zastrzeżeniem art. 300
[73] par. 1, rada dyrektorów prowadzi sprawy spółki, reprezentuje spółkę oraz
sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw spółki.”

Uwaga o charakterze redakcyjnym.

160.

Pracodawcy RP

Art.
30072 § 2

Nie jest jasne, dlaczego analogicznego przepisu nie ma w ramach przepisów o
zarządzie.

Uwaga wyjaśniona.
W radzie dyrektorów dopuszcza się podział funkcji na
dyrektorów wykonawczych i nie wykonawczych.
Przepis przeciwdziała uchyleniu odpowiedzialności wszystkich
dyrektorów za strategiczne kierowanie spółką i jej należytą
organizację

161.

Startup Poland

Art.
30074

Zasugerowano korektę, aby zakres podmiotowy dotyczył dyrektora
wykonawczego nie można ograniczyć, a także uzupełnienie, iż role konkretnej
osoby - tj. czy jest ona wykonawcza czy nie - powinny być wpisane do KRS.
wpisuje się do KRS.

Uwaga wyjaśniona.

Art.
30077

Skomentowano tworzenie nowego organu, czyli zgromadzenia akcjonariuszy,
zamiast operowania dotychczasową nomenklaturą walnego zgromadzenia.

Uwaga o charakterze redakcyjnym/legislacyjnym.

162.

Startup Poland

Odnośnie § 2 pokreślono brak potrzeby, żeby w umowie spółki konieczne było
umieszczanie odgórnie konkretnego środka komunikacji elektronicznej, skoro i
tak wszystkich zgoda jest wymagana.

Regulacja sposobu reprezentacji spółki, przewidziana w
projektowanym przepisie, jest zbieżna z odpowiednimi
przepisami dotyczącymi zarządu w systemie dualistycznym
(prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie można
ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich).

Uwaga do wyjaśnienia. Umowa spółki określa narzędzie
(środek komunikacji elektronicznej) do podjęcia decyzji. Nie
reguluje natomiast wymaganej większości, którą wskazuje
omawiany przepis.

163.

Startup Poland

Art.
30079

Zwrócono uwagę na brak określenia co się dzieje, jeżeli w PSA nie ma zarządu i
rady nadzorczej, a zamiast tego jest rada dyrektorów.

Uwaga uwzględniona.

164.

Startup Poland

Art.
30082

Odnośnie propozycji tego przepisu zwrócono uwagę, że dotychczasowe
orzecznictwo dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dopuszcza
przyznanie uprawnienia do zwołania (nie żądania zwołania) określonym
wspólnikom. W tym kontekście zaproponowano możliwość wprowadzenia takiej
regulacji wprost w tym przepisie, ponieważ w sytuacjach konfliktogennych zarząd

Uwaga wyjaśniona.
Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia
żądania zarządowi nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy
nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do
zwołania zgromadzenia, na ich wniosek, akcjonariuszy
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165.

Związek
Banków
Polskich

Art.
30082 §
2,
art.
30083 §
1,
art.
30085 §
2,
art.
300103 §
3

często unika zwoływania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

występujących z tym żądaniem

Propozycje umożliwienia wykonywania czynności związanych z posiadaniem
akcji w formie elektronicznej:

Uwaga nieuwzględniona.

a)

art. 30082 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Żądanie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy należy
złożyć zarządowi w formie dokumentowej, przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej albo przy wykorzystaniu wzorca żądania
udostępnionego w systemie teleinformatycznym.”
b)

Forma elektroniczna jest dopuszczalna. Do złożenia żądania
zwołania zgromadzenia wystarcza forma dokumentowa, która
obejmuje możliwość wykorzystania środków komunikacji
elektronicznej. Natomiast wzorce dostępne w systemie
teleinformatycznym to wzorce uchwał, które następnie
podlegają zgłoszeniu do rejestru.

art. 30083 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą
ogólnej liczby głosów lub ogólnej liczby akcji mogą żądać umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia akcjonariuszy.
Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dziesięć dni
przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
obrad. Żądanie należy złożyć zarządowi w formie dokumentowej, przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej albo przy wykorzystaniu
wzorca żądania udostępnionego w systemie teleinformatycznym.”
c)

art. 30085 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Zgromadzenie akcjonariuszy może się odbyć również w innym miejscu,
jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę w formie dokumentowej, przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej albo przy wykorzystaniu
wzorca zgody udostępnionego w systemie teleinformatycznym.”
d)

art. 300103 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.Umowa objęcia akcji powinna być zawarta w formie dokumentowej albo
elektronicznej pod rygorem nieważności.”.
166.

167.

Startup Poland

SN

Art.
30084

Wskazano, że zapis tego artykułu wprowadza koniunkcję wysłania e-maila i
tradycyjnego listu, a takiego obowiązku nie ma nawet aktualnie w spółce z
ograniczoną odpowiedzialnością.

Uwaga wyjaśniona.

Art.
30085 § 2

Uprawnienie zawarte w przepisie art. 30085 § 2 może okazać się iluzoryczne w
zakresie, w jakim wymaga do zmiany miejsca odbycia zgromadzenia
akcjonariuszy jednomyślności ich wszystkich. Każda tego rodzaju Inicjatywa

Uwaga wyjaśniona.

Przepis służy ochronie akcjonariuszy. Obowiązek wysłania
maila oraz listu poleconego nie wydaje się szczególnie
uciążliwy.

Umowa spółki może wskazywać inne miejsce niż siedziba
spółki. W przypadku organizacji zgromadzenia poza siedzibą
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może zostać skutecznie sparaliżowana jednym głosem sprzeciwu.

spółki, w miejscu niewskazanym w umowie spółki, zasadny
jest wymóg jednomyślności.

168.

Izba Domów
Maklerskich

art.
30088

Izba zwraca się z zapytaniem jak formalnie taki stan miałby być ustalany? Czy
firma inwestycyjna ma wydawać zarządowi wykaz? Co w sytuacji, gdy dzień
poprzedzający zgromadzenie jest dniem wolnym od pracy? Formalnie umowa
może być zawarta także w takim dniu, jednak wpis do ewidencji zostanie
dokonany w dniu normalnej działalności firmy inwestycyjnej.

Uwaga wyjaśniona.

169.

Pracodawcy RP

art.
30088

Wydaje się, że należałoby przewidzieć dłuższy termin np. na możliwość kontaktu
przez spółkę z podmiotem prowadzącym ewidencję i podjęcie odpowiednich
czynności przygotowawczych do walnego, mając już ustalony stan akcjonariatu.

Uwaga nieuwzględniona.
W zgromadzeniu akcjonariuszy powinni uczestniczyć aktualnie
uprawnieni z akcji.

170.

SN

art.
30091 § 1

Potencjalnie zagrożenie dla demokratycznych stosunków wewnątrz spółki może
stanowić przepis projektowanego art. 30091 § 1 uniezależniający ważność
zgromadzenia akcjonariuszy od Ilości reprezentowanych na nim akcji.

Uwaga nieuwzględniona.
Umowa spółki może ustanowić odpowiednie kworum.

171.

Pracodawcy RP

Art.
30091 § 3

Nie jest jasne, dlaczego przepis nie wspomina o zmianie kolejności spraw w
porządku obrad (mimo tego, że czyni to uzasadnienie).

Uwaga wyjaśniona.

172.

Startup Poland

Art.
30092 § 3

Wskazano na brak w przepisie dyrektora wykonawczego, jednocześnie sugerując
zastąpienie „pracownika” jakąkolwiek osobą pobierającą wynagrodzenie od spółki
za wyjątkiem członków rady nadzorczej i dyrektorów nie wykonawczych,
ponieważ zaproponowane brzmienie nie obejmuje umów cywilnoprawnych tak
popularnych w startupach.

Uwaga uwzględniona.

173.

SN

art.
30095 § 3

Podobnie art. 30095 § 3 projektu zawiera wymóg jednogłośnego przyjęcia uchwały
zmieniającej umowę spółki, zwiększającej świadczenia akcjonariuszy lub
uszczuplającej prawa Indywidualne poszczególnych akcjonariuszy, przez
akcjonariuszy których ona dotyczy. Projektowany przepis może okazać się
wadliwy, o Ile zmiana umowy spółki w każdym wypadku będzie poczytana jako
dotycząca wszystkich akcjonariuszy, co może prowadzić do konieczności
uzyskania jednomyślnej aprobaty każdej takiej zmiany, a w efekcie do paraliżu
decyzyjnego w spółce.

Uwaga o charakterze redakcyjnym/legislacyjnym.

174.

Startup Poland

Art.
300102 §
1 pkt 3

Wskazano na brak rady dyrektorów.

Uwaga wyjaśniona.

Art.
300103

Jak wynika z uzasadnienia do projektu prosta spółka akcyjna jako forma prawna
przewidziana jest w szczególności dla spółek prowadzących działalność w
obszarze nowych technologii (na wczesnym etapie rozwoju - tzw. startupy). W
uzasadnieniu podkreślane jest także, że tego rodzaju spółki potrzebują

175.

GPW

Na mocy art. 30049 par. 3 przepis dotyczy również rady
dyrektorów.
Uwaga wyjaśniona.
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ogromnych zasobów kapitału finansowego pozwalającego na osiągnięcie
odpowiedniej skali działalności w stosunkowo krótkim okresie czasu.
Jedną z form pozyskiwania
kapitału przez startupy jest korzystanie z
platform crowdfundingowych. Kampanie prowadzone w ramach crowdfundingu
udziałowego (z wyjątkiem udziałów w spółce z.o.o., które nie są papierami
wartościowymi) mają najczęściej postać oferty publicznej korzystającej z wyjątku
od obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego oraz korzystania z
pośrednictwa firmy inwestycyjnej (art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy o ofercie
publicznej ...). Oferta publiczna, która przeprowadzona jest z wykorzystaniem
platform crowdfundingowych skierowana jest do nieoznaczonego adresata. W
tym kontekście redakcja projektowanego art. 300103 § 2 KSH może sugerować,
iż w przypadku prostej spółki akcyjnej oferta objęcia nowych akcji powinna być
skierowana wyłącznie do oznaczonego adresata.
Ograniczenie oferty objęcia akcji do oznaczonego adresata w praktyce wykluczać
będzie możliwość pozyskiwania finansowania przez prostą spółkę akcyjną (forma
prawna szyta na miarę startupów) przy użyciu platform crowdfundingowych, a
więc przy użyciu jednej z najszybciej rozwijającej się obecnie formy finasowania
startupów. Mając na uwadze powyższe proponujemy modyfikację art. 300 103 § 2
k.s.h.
Propozycja zapisu:
Art. 300103
§ 1. Akcje nowej emisji są obejmowane na podstawie umowy objęcia akcji. W
umowie objęcia akcji spółka zobowiązuje się wyemitować akcje na rzecz
subskrybenta, a subskrybent zobowiązuje się do wniesienia wkładu.
§ 2. Zawarcie umowy objęcia akcji następuje w drodze złożenia oferty objęcia
akcji przez spółkę i jej przyjęcia przez subskrybenta oznaczonego adresata.
Przyjęcie oferty nie może być uzależnione od warunku lub terminu.
§ 3. Umowa objęcia akcji powinna być zawarta w formie dokumentowej pod
rygorem nieważności."
176.

Akademia
Liderów…

Art.
300104

Art. 300104 k.s.h. - przewiduje możliwość pozbawienia prawa poboru w całości lub
w części akcjonariuszy uchwałą podjętą większością co najmniej czterech piątych
głosów. Taki zapis może być próbą ,,wywłaszczenia’’ akcjonariusza,
mających nawet 20% akcji czyli ich „rozwodnienia”.

Uwaga nieuwzględniona.
Wymóg uzyskania większości 4/5 głosów stanowi wyważony
kompromis pomiędzy interesem spółki a interesem
poszczególnych akcjonariuszy.

177.

Pracodawcy RP

Art.
300107

Przepis zbędny, kompetencja zgromadzenia wspólników do dalszych
podwyższeń jest immanentnie związana z systemową pozycją tego organu i

Uwaga o charakterze redakcyjnym.
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dopiero jej ograniczenie wymagałoby wyraźnej podstawy prawnej.
178.

Pracodawcy RP

Art.
300108 §
2i3

Nie ma potrzeby powielania ograniczeń z kapitału docelowego, jeśli PSA ma być
przyjazna start-upom – wystarczyłby zapis w par. 1 zd. 1, że „na zasadach
określonych w niniejszym rozdziale oraz w uchwale zgromadzenia wspólników,
przy czym uchwała ta musi określać maksymalną liczbę akcji wyemitowanych na
jej podstawie oraz okres, na jaki zarząd jest upoważniony do emisji nowych
akcji”. Jeśli intencją „za” będzie ograniczenie kompetencji zarządu, to może
należy to uczynić uchwałą zmieniającą umowę spółki.

Uwaga wyjaśniona.
Emisja nowych akcji jest co do zasady uprawnieniem
zgromadzenia akcjonariuszy. Wydaje się, że wyjątkowy tryb
emisji akcji przez zarząd wymaga ujęcia w szczegółowe ramy
prawne.

179.

Pracodawcy RP

Art.
300112 §
4

Uwaga analogiczna jak do art. 300 [108] par. 2 i 3.

j.w.

180.

Pracodawcy RP

Art.
300113 §
1 pkt 3 i
5

W przypadku kapitału warunkowego jego cel równocześnie determinuje grono
osób uprawnionych, więc jeden z tych podpunktów można skreślić.

Uwaga o charakterze redakcyjnym.

181.

Pracodawcy RP

Art.
300114 §
1 pkt 4

Powinno być „termin wykonania prawa do objęcia akcji”.

Uwaga o charakterze redakcyjnym.

182.

Pracodawcy RP

Art.
300114 §
1 i 2
oraz Art.
300117 §
2i3

W zakresie podstawy prawnej dla kapitału warunkowego możliwe są zasadniczo
2 rozwiązania – wprowadzenie kapitału warunkowego w drodze stosownej
klauzuli statutowej (umowy spółki) oraz w drodze uchwały walnego zgromadzenia
(zgromadzenia wspólników).
Jak wynika z uzasadnienia projektu (oraz art. 300 [115] par. 2), intencją
ustawodawcy było wprowadzenie modelu klauzuli statutowej (model odmienny od
art. 448 i n. KSH). W takim układzie par. 1 zd. 2 komentowanego przepisu
powinno stać się zd. 1 oraz powinno brzmieć „Uchwała zgromadzenia
wspólników w sprawie zmiany umowy spółki przewidująca warunkową emisję
akcji powinna określać w szczególności:” Art. 300 [114] par. 1 zd. 1 można
natomiast umieścić jako par. 2 komentowanego przepisu (i dostosować
odpowiednio numerację kolejnych paragrafów). Mankamentem wprowadzonego
rozwiązania jest natomiast to, że w przypadku powstania akcji w wyniku
wykonania prawa do objęcia akcji pojawia się rozbieżność pomiędzy liczbą akcji
w obrocie a liczbą akcji ujawnionych w umowie spółki. Teoretycznie odpowiedzią
w przypadku PSA jest art. 300 [117] par. 2, którego redakcja jest wzorowana na
art. 452 par. 2 KSH, lecz jest niedostosowana do rozwiązania przyjętego w art.
300 [114] i n. Zamiast tego należałoby w art. 300 [117] par. 2 zamieścić
ustawowe upoważnienie zarządu do dostosowania treści umowy spółki do zmian
wynikających z zamiany akcji warunkowo wyemitowanych na akcje
„bezwarunkowe” (np. „Zarząd jest upoważniony do aktualizacji umowy spółki

Uwaga wyjaśniona.
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wynikającej z art. 300 [117] par. 1.”). W obecnym rozwiązaniu brak takiej
wyraźnej podstawy ustawowej jak również brak odpowiednika art. 430 par. 5 KSH
co sugerowałoby, że jednym sposobem dostosowania brzmienia umowy spółki
do stanu faktycznego jest deklaratoryjna uchwała zgromadzenia akcjonariuszy.
Natomiast obecny par. 2 należałoby przenieść jako zd. 1 do par. 3 bez słów
„w celu uaktualnienia wpisu zmiany umowy spółki do rejestru.” Dzięki
takiemu rozwiązaniu zarząd PSA będzie miał podstawę, by samodzielnie
sporządzić i złożyć do KRS aktualny tekst umowy spółki.
183.

Pracodawcy RP

Art.
300117 §
1

Powinno być „o sumę równą liczbie akcji objętych na podstawie oświadczenia, o
którym mowa w art. 300 [116] par. 1”.

Uwaga o charakterze redakcyjnym.

184.

Pracodawcy RP

Art.
300117 §
2

Należałoby przyjąć rozwiązanie analogiczne do tego obowiązującego przy
kapitale warunkowym w spółce publicznej (art. 452 par. 4) tj. nałożyć obowiązek
aktualizacyjny względem KRS w terminie tygodnia po upływie każdego miesiąca
licząc od dnia wydania pierwszego dokumentu akcji.

Uwaga wyjaśniona.

185.

SN

art.
300118 §
1 pkt 2

Konieczność językowego przeredagowania przepisu art. 300118 § 1 pkt 2 Infine.

Uwaga o charakterze redakcyjnym/legislacyjnym.

186.

Startup Poland

Art.
300123

Zasugerowano rozszerzenie zapisu o dyrektorów wykonawczych.

Uwaga wyjaśniona.

Art.
300123

brzmienie tego przepisu może sprawi, iż szereg spółek z o.o. przekształci się w
PSA.

187.

Górnicza Izba
PrzemysłowoHandlowa

Na mocy art. 30049 par. 3 przepis dotyczy również dyrektorów.
Uwaga wyjaśniona.
Regulacja PSA zapewnia ochronę wierzycieli spółki w oparciu
o zakaz wypłat pod tytułem korporacyjnym, które zagrażałyby
wypłacalności spółki. Członkowie organów spółki odpowiadają
za zwrot wypłaty solidarnie z jej odbiorcą, chyba że nie
ponoszą winy

Art. 6 – zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
188.

Związek
Banków
Polskich

Art. 48,
art. 69,
art. 95,
art. 119

Uwagi dotyczące Art. 6. projektu ustawy:
1.

Uwaga nieuwzględniona.

Proponuje się, aby uprawnienie do prowadzenia ewidencji PSA zostały
wprowadzone dla firm inwestycyjnych i banków powierniczych w analogiczny
sposób jak to zaproponowano w projekcie dla KDPW poprzez zmianę art. 6,
który otrzymałby następujące brzmienie:

„Art. 6. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 48 w ust. 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w
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brzmieniu:
„4) prowadzić ewidencję akcji prostej spółki akcyjnej, o której mowa w art. 300 29
ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.”.
2) w art. 69. w ust. 4 dodaje się nowy pkt 9 w brzmieniu:
„4) prowadzić ewidencję akcji prostej spółki akcyjnej, o której mowa w art. 300 29
ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.”
(dodatkowo – punkt dotyczący możliwości utworzenia firmy inwestycyjnej w
formie PSA)
3) w art. 95 ust. 1.dodaje się nowy punkt 6 w brzmieniu:
„6) prosta spółka akcyjna”
4) art. 119. ust 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Za zezwoleniem Komisji bank z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej może prowadzić rachunki papierów wartościowych, rachunki derywatów i
rachunki zbiorcze (działalność powiernicza) oraz prowadzić ewidencję akcji
prostej spółki akcyjnej, o której mowa w art. 30029 ustawy z dnia 15 września
2000 r. – Kodeks spółek handlowych.”.
UZASADNIENIE
189.

SN

Należy także wskazać, że motywy projektu nie zawierają uzasadnienia dla
uchylenia przepisów art. 556 pkt 4 oraz art. 564-566 k.s.h.

Uzasadnienie zostało uzupełnione.

W opinii ZBP, ocena skutków regulacji nie obejmuje oszacowań skutków
związanych z prowadzeniem ewidencji PSA. Skutki takie należałoby ocenić na
poziomie:

Uwaga częściowo uwzględniona.

Ocena Skutków Regulacji
190.

Związek
Banków
Polskich

OSR

1)

emitentów - poprzez porównanie kosztów prowadzenia rejestracji
akcjonariuszy/udziałowców w dotychczasowych formach (z o.o. / SA) przez
Spółkę, w relacji do przewidywanych kosztów prowadzenia ewidencji PSA

2)

akcjonariuszy – poprzez porównanie kosztów posiadania akcji/udziałów w
dotychczasowych formach (w tym koszty przechowywania materialnych
papierów wartościowych), w relacji do przewidywanych kosztów posiadania

W zakresie pkt 2) – uwaga niejasna. Koszty prowadzenia
ewidencji przez podmiot zewnętrzny będzie ponosiła spółka, a
nie akcjonariusz. Natomiast de lege lata nie sposób ustalić po
stronie akcjonariusza kosztu przechowywania papieru
wartościowego. Przykładowo, koszt ten może wynieść zero
złotych, jeśli akcjonariusz nie składa dokumentu w depozycie
albo nie inwestuje w dodatkowe zabezpieczenia. Jeśli
natomiast zdecyduje się np. na zainstalowanie sejfu, jego
koszt może wynieść od kilkudziesięciu złotych do
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zdematerializowanych akcji w ewidencji PSA
3)

podmiotów uprawnionych do prowadzenia ewidencji PSA poprzez
oszacowanie przychodów z tytułu prowadzenia ewidencji PSA
pomniejszonych o przychody z tytułu przechowywania akcji materialnych, z
tytułu prowadzenia ksiąg akcyjnych i przechowywania umów spółki.

kilkudziesięciu tysięcy złotych, a w przypadku niektórych
egzemplarzy cena może wynieść ponad milion złotych.
Jednocześnie jest to fakultatywny wydatek akcjonariusza.

Wielkości te powinny zostać oszacowane z oparciu o prognozę zastępowania
dotychczasowych konstrukcji spółek przez PSA.
DODATKOWO PROPONOWANE ZMIANY

191.

PolskoNiemiecka Izba
PrzemysłowoHandlowa

W kontekście projektowanych zmian, których zasadniczym celem jest poprawa
warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce nie sposób odnieść
się do ostatniej nowelizacji ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym, która wprowadziła nowe zasady składania sprawozdań
finansowych przez spółki. W szczególności należy zwrócić uwagę na art. 19e ust.
2 ustawy, zgodnie z którym złożenie dokumentów finansowych spółki drogą
elektroniczną wymaga opatrzenia ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez co najmniej jedną osobę – wpisaną jako członek organu uprawnionego do
reprezentacji spółki, której numer PESEL figuruje w rejestrze. Powyższe
rozwiązanie stanowi utrudnienie dla prowadzenia działalności gospodarczej w
Polsce przez podmioty zagraniczne, poprzez zobowiązanie członków zarządu
będących cudzoziemcami do uzyskania w Polsce numeru PESEL.

Uwaga dodatkowa, poza zakresem projektu.

192.

Krajowa Rada
Izb Rolniczych

Należy jednak wziąć pod rozwagę czy części rozwiązań przewidzianych w
przedmiotowym projekcie dla prostej spółki akcyjnej nie warto byłoby wprowadzić
w stosunku do spółki z ograniczona odpowiedzialnością. Obsługa prostej spółki
akcyjnej dla przeciętnej osoby fizycznej, nie mającej wykształcenia kierunkowego
może okazać się zbyt skomplikowana. Tym bardziej, że zdecydowana
większość przepisów dotyczących
prostej spółki akcyjnej ma charakter
przepisów względnie obowiązujących, co oznacza, że mogą zostać one
zmienione umową spółki. Mimo wszystko spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością jest prostszą forma prawną do obsługi. To również może
przemawiać za obecnie częstym wyborem spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością jako formy prowadzenia działalności gospodarczej przez
przedsiębiorców.

Uwaga dodatkowa, poza zakresem projektu.

193.

Krajowa Rada
Izb Rolniczych

Ponadto wskazuję, iż w przedstawionym projekcie nie została uregulowana
kwestia czy prostą spółkę akcyjną może zostać zawiązana wyłącznie przez
jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zasadnym wydaje się
konieczność jednoznacznego uregulowania niniejszej kwestii w ustawie, tak jak
ma to miejsce w odniesieniu do spółki akcyjnej (art. 301 § l zd. 2 KSH).

Uwaga uwzględniona.
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194.

Pracodawcy RP

Uwaga dotyczy prowadzenia egzekucji z akcji PSA. Po pierwsze, zasadne byłoby
dostosowanie katalogu przedmiotów zastawu rejestrowego. W naszej ocenie
aktualny katalog pozycji zastawu rejestrowego pozwala wpisać zastaw na
akcjach prostej spółki akcyjnej tylko pod pozycją F6 – czyli innego papieru
wartościowego, co chyba jest przeoczeniem ustawodawcy. Kategoria F4 to akcja
niezdematerializowana, a akcje PSA są zdematerializowane, a kategoria F3 to
papier wartościowy znajdujący się w publicznym obrocie, a akcje PSA nie są w
publicznym obrocie, pomimo faktu, iż są zdematerializowane. Tak więc zasadna
byłaby zmiana w tym zakresie, np. by pozycja F3 dotyczyła akcji
zdematerializowanych w ogólności. Po drugie, w przypadku akcji PSA brak jest
regulacji analogicznych do zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z
dnia 24 września 2012 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm
inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz banków powierniczych (tekst jednolity Dz. U. z
2015 roku, poz. 878, z późn. zm.) w zakresie trybu postępowania przy
zastawianiu akcji. Rejestr akcji może prowadzić także notariusz, którego nie
dotyczą przepisy tego rozporządzenia.

Uwaga uwzględniona.
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Warszawa, 26 października 2018 r.

Załącznik nr 2 do raportu z konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
(UD 154).
Lp.

Podmiot zgł.
uwagę

Jedn.
red.

Treść uwagi

Stanowisko MPiT

UWAGI OGÓLNE
1.

Komisja
Nadzoru
Finansowego
(KNF)

Uwaga
ogólna

[…] Jednocześnie mając na względzie przepisy ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z późn. zm.) – „ustawa”, forma prawna
PSA będzie mogła także być wykorzystywana przez podmioty, którym
towarzystwo bądź zarządzający ASI powierzą wykonywanie czynności
związanych z prowadzoną działalnością (art. 45 – 46c, art. 70g oraz art. 192
ustawy), bądź przez dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, o których mowa w
art. 32 ust. 2 ustawy.

Uwaga uwzględniona.
Forma PSA nie jest dostosowana do działalności
ASI lub zarządzającego ASI.

Mając na względzie nowatorski charakter projektowanych regulacji, na obecnym
etapie nie jest możliwe przewidzenie i oszacowanie wszystkich istotnych ryzyk,
jakie mogą wystąpić na skutek stosowania nowych przepisów. Tym samym, w
następstwie analizy praktyki stosowania znowelizowanego Kodeksu spółek
handlowych (Ksh) i funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność w
formie PSA, może wystąpić potrzeba odpowiedniego dostosowania lub
modyfikacji ustawy celem zmitygowania zaobserwowanych ryzyk lub ograniczenia
niepożądanych sytuacji rynkowych mogących skutkować choćby naruszeniem
interesu uczestników funduszy.
Należy wreszcie ocenić regulacje PSA pod kątem dopuszczalnej formy
prowadzenia działalności przez ASI bądź zarządzających ASI. Zwracamy uwagę,
iż art. 8a i 8b ustawy zakreślające możliwe formy prawne funkcjonowania ASI i
zarządzającego ASI wskazują między innymi, że przedmiotowa działalności może
być prowadzona w formie spółki kapitałowej. Zatem, wobec braku propozycji
zmiany przedmiotowych przepisów ustawy można by dojść do wniosku, iż PSA

1

będzie jedną z możliwych form prawnych funkcjonowania ASI i zarządzających
ASI.
Wydaje się jednak, iż z uwagi na cel stworzenia PSA oraz jej cechy konstrukcyjne,
formuła ta może nie odpowiadać wymaganiom nałożonym na podmioty
prowadzące działalność ASI lub zarządzającego ASI (zwłaszcza w przypadku
zarządzających ASI prowadzących działalność na podstawie zezwolenia lub
zarządzających funduszami typu EuSEF lub EuVECA).
W szczególności można zauważyć, iż przedmiotem wkładu w ASI nie może być
prawo niezbywalne ani świadczenie pracy lub usług (por. art. 8c ust. 5 ustawy),
tymczasem możliwość zakwalifikowania świadczenia pracy lub usług jako wkładu,
ma być jednym z kluczowych elementów PSA, odróżniającym ją od pozostałych
spółek kapitałowych.
Należy również zauważyć, że zgodnie z uzasadnieniem w obszarach, w których
zakładane jest najczęstsze wykorzystanie PSA, wartość przedsiębiorstwa
działającego w tej formule, mogą tworzyć elementy, które będzie trudno wycenić.
Tymczasem możliwość wiarygodnej i rzetelnej wycena aktywów ASI jest kluczową
cechą ASI. Tym samym należy uznać, iż co do zasady formuła spółki akcyjnej nie
będzie odpowiadać charakterowi instytucji zbiorowego inwestowania. Oczywiście,
jak już zostało wcześniej zauważono, nie wyklucza to rozważenia akcji PSA, jako
lokaty instytucji zbiorowego inwestowania, jeżeli w danym przypadku zostaną
spełnione szczegółowe wymagania względem lokat wynikające z przepisów
prawa czy polityki inwestycyjnej danego instytucji.
W przypadku zarządzających ASI zauważyć należy natomiast, iż przepisy prawa
ustanawiają określone wymagania względem organizacji wewnętrznej takiego
podmiotu oraz sposobu prowadzenia działalności, który zapewni, iż działalność ta
będzie prowadzona profesjonalnie, z należytym uwzględnieniem interesów
inwestorów. Odstępstwa przewidziane w Projekcie dla PSA w stosunku do
dotychczasowego standardu funkcjonowania, spółki kapitałowej, które mają
zastosowanie w stosunku do innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie
rozwoju, nie będą uzasadnione w przypadku podmiotów, które powinny prowadzić
działalność w interesie inwestorów, często bardzo licznych, odpowiednio
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identyfikując wszelkie ryzyka, które mogą się pojawić oraz zarządzając tymi
ryzykami. Również wymogi w stosunku do struktury wewnętrznej (w tym
organów), wymagające wyraźnego oddzielenia funkcji nadzorczych i kontrolnych
od funkcji operacyjnych, jak również wymogi względem posiadanych środków
własnych przez zarządzających ASI przekonują, iż wykorzystanie formuły PSA
byłoby nieuzasadnione w przypadku zarządzających ASI.
Tym samym konieczna będzie odpowiednia modyfikacja przepisów ustawy,
określających formy prawne, które mogące być wykorzystywane w
działalności ASI lub zarządzającego ASI.
2.

Rządowe
Centrum
Legislacji
(RCL)

Uwaga
ogólna

Projekt będzie wymagał dopracowania pod względem legislacyjnoredakcyjnym, w
szczególności w celu zachowania spójności terminologicznej projektowanej
ustawy z ustawą - Kodeks spółek handlowych.

Projekt zostanie dopracowany pod względem
legislacyjnym na etapie prac komisji prawniczej.

art. 1 – zmiana ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
3.

4.

Prokuratoria
Generalna
RP (PG RP)

art. 4

PG RP

art. 4

§ 1 pkt
4 lit. a

§3

5.

PG RP

Art. 6 §
1

W art. 4 § 1 pkt 4 lit. a k.s.h. należy uzupełnić wyliczenie o zgromadzenie
akcjonariuszy.

Uwaga nieaktualna.

Regulację zawartą w art. 4 § 3 k.s.h. należy uzupełnić o zgromadzenie
akcjonariuszy jako jeden z organów, procent głosów posiadanych w którym
stanowi podstawę do nadania określonemu podmiotowi statusu spółki
dominującej.

Uwaga nieaktualna.

Art. 6 § 1 k.s.h. w obecnym brzmieniu nie uwzględnia okoliczności, że PSA nie
posiada kapitału zakładowego. Instytucja przewidziana wskazanym przepisem
może być zatem uznana jako taka, która nie znajduje zastosowania w odniesieniu
do PSA. Poddaje się przeto pod rozwagę potrzebę nowelizacji przedmiotowego
przepisu.

Uwaga nieuwzględniona.

W projekcie zamieniono termin „zgromadzenie
akcjonariuszy” na „walne zgromadzenie”.

W projekcie zamieniono termin „zgromadzenie
akcjonariuszy” na „walne zgromadzenie”.

Wydaje się, że zmiana nie jest konieczna. Kapitał
akcyjny nie jest instytucją analogiczną do kapitału
2
zakładowego. Zgodnie z projektowanym art. 300 §
3, jeżeli w ustawie jest mowa o udziale
akcjonariusza w kapitale zakładowym spółki,
rozumie się przez to stosunek liczby akcji
przysługujących temu akcjonariuszowi do liczby

3

wszystkich akcji ustanowionych w prostej spółce
akcyjnej.
6.

PG RP

art. 6 §
3i5

W art. 6 § 3 i 5 k.s.h. w obecnym brzmieniu brak jest odwołania do zgromadzenia
akcjonariuszy. Zaniechanie znowelizowania wskazanych przepisów może być
postrzegane jako niedopatrzenie.

Uwaga nieaktualna.
W projekcie zamieniono termin „zgromadzenie
akcjonariuszy” na „walne zgromadzenie”.

7.

PG RP

art. 13 §
2

Poddaje się po rozwagę zasadność modyfikacji art. 13 § 2 k.s.h. w odniesieniu do
akcji obejmowanych za wkłady bez zdolności bilansowej.

Wyjaśnienie MPiT: Nie ma w naszej ocenie
podstaw do wyłączenia w tym generalnym przepisie
odpowiedzialności akcjonariusza wnoszącego do
PSA wkład niebilansowy. Zasady będą stosowane
jednolicie.

8.

RCL

Art. 14
§7

Na tle propozycji nowego brzmienia przepisu art. 14 § 1 ustawy — Kodeks spółek
handlowych (art. 1 pkt 5 projektu) — proponuje się pozostawić dotychczasowe
brzmienie tego przepisu z wyraźnym zaznaczeniem, że reguła ta nie będzie miała
zastosowania do prostej spółki akcyjnej. Ponadto wyjaśnienia wymaga, czy w
świetle proponowanego brzmienia tego przepisu dopuszcza się możliwość
wnoszenia do prostej spółki akcyjnej wkładu niepieniężnego w postaci
prawa niezbywalnego. Taka możliwość nie wynika bowiem wprost z propozycji
2
brzmienia art. 300 § 1 ustawy — Kodeks spółek handlowych (art. 1 pkt 8
projektu). Także uzasadnienie jest w tym zakresie niejednoznaczne, na str. 14
wśród wkładów niepieniężnych wyróżnia się „wkłady niepieniężne niemające
zdolności bilansowej, w tym wkłady polegające na zobowiązaniu do świadczenia
pracy i usług, (...)", natomiast np. na str. 16 wskazuje się, że „Dopuszczenie
wnoszenia wkładów w postaci pracy i usług uczyniło koniecznym zmianę art. 14 §
1 KSH przez wyłączenie z hipotezy tego przepisu PSA jako spółki kapitałowej.”.

Wyjaśnienie MPiT: Proponujemy
brzmienie przyjęte w projekcie.

Art. 15
§ 1 i 2,
art. 17 §
1

Zwraca się uwagę na możliwość uzupełnienia regulacji zawartych w art. 15 § 1 i 2
k.s.h. oraz w art. 17 § 1 k.s.h. o zgodę zgromadzenia akcjonariuszy.

Uwaga nieaktualna.

Art.
1
300

Należy wprowadzić zakaz analogiczny jak w art. 301 § 1 Ksh w odniesieniu do
spółki akcyjnej (zakaz zawiązywania PSA wyłącznie przez jednoosobową sp. z

Uwaga częściowo uwzględniona.

9.

10.

PG RP

KNF

pozostawić

2

Zgodnie z art. 300 § 1 zd. 2 wkładem
niepieniężnym do PSA może być wszelki wkład
mający wartość majątkową. Przepis nie ogranicza
wkładu do prawa zbywalnego.
Zostało odpowiednio uzupełnione uzasadnienie do
zmiany w art. 14 KSH (odniesienie się do praw
niezbywalnych).

W projekcie zamieniono termin „zgromadzenie
akcjonariuszy” na „walne zgromadzenie”.

Dodany został przepis analogiczny do art. 151 § 2 i

4

o.o. lub jednoosobową spółkę akcyjną).
11.

12.

PG RP

KNF

1

301 §1 k.s.h. zakazujący zawiązywania PSA
wyłącznie przez jednoosobową sp. z o.o.

Art.
1
300 § 1

W projektowanym art. 300 § 1 k.s.h. pominięto towarzyszące analogicznym
normom wyrażonym w art. 151 § 1 k.s.h. oraz art. 301 § 1 zd. 1 k.s.h.,
ograniczenie polegające na zakazie zawiązania danej spółki kapitałowej
wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
(por. art. 151 § 2 k.s.h. oraz art. 301 § 1 zd. 2 k.s.h.). Uzasadnienie opiniowanego
projektu nie wskazuje przy tym przyczyn takiego zabiegu. Z punktu widzenia
spójności ustawy, o ile nie zachodzą nieujawnione wobec opiniującego przesłanki
rozwiązań szczególnych w stosunku do dotychczas przyjętych, czynionych
wyłącznie na potrzeby PSA, jako zasadne jawi się bądź to uzupełnienie
1
projektowanego art. 300 § 1 k.s.h. o odpowiednik zdania 2 art. 301 § 1 k.s.h. w
obecnym brzmieniu, bądź też w ogóle usunięcie uregulowań art. 151 § 2 k.s.h.
oraz art. 301 § 1 zd. 2 k.s.h. W przypadku wyboru pierwszego z podjeść, jako
godne rozważenia należy postrzegać uzupełnienie art. 151 § 2 k.s.h. oraz art. 301
§ 1 zd. 2 k.s.h. o wypadki zawiązywania spółek kapitałowych przez jednoosobowe
proste spółki akcyjne oraz uwzględnienie takiego ograniczenia przy regulacji
dotyczącej tworzenia PSA. Jakkolwiek bowiem unormowania objęte obecnie art.
151 § 2 k.s.h. oraz art. 301 § 1 zd. 2 k.s.h. postrzegane są niejednokrotnie w
nauce prawa jako restrykcje o charakterze fasadowym, to jednak znajdują one
także uznanie w oczach części komentatorów, jako służące ochronie wierzycieli
(por. Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Zbigniew Jara, rok 2018,
Legalis, komentarz do art. 151, nb. 41).

Uwaga częściowo uwzględniona.

Art.
2
300

Zwracamy uwagę, że koncepcja wkładu do spółki w postaci świadczenia pracy lub
usług winna być precyzyjnie przemyślana. Wkład taki nie podlega w konstrukcji
PSA żadnej niezależnej wycenie, co może stanowić podłoże do nadużyć w tym
zakresie polegających na wycenie usług lub pracy odbiegającej od wartości
godziwej. To z kolei może mieć znaczenie przy ewentualnych dalszych
transformacjach PSA w inne spółki, w szczególności w spółki kapitałowe w
kontekście zaliczenia takiego wkładu na pokrycie kapitału zakładowego spółki
powstałej po przekształceniu psa i ryzyka, że nie dojdzie do pełnego pokrycia
kapitału takiej spółki. Ustalona umownie wartość pracy lub usług będzie mogła być

Wyjaśnienie MPiT:

Dodany został przepis analogiczny do art. 151 § 2 i
301 §1 k.s.h. zakazujący zawiązywania PSA
wyłącznie przez jednoosobową sp. z o.o.

Brak konieczności wyceny „kapitału ludzkiego” PSA
jest ważnym założeniem projektu. Dokonanie takiej
wyceny jest często wręcz niemożliwe. Określenie
liczby akcji i praw korporacyjnych związanych z
akcjami ma być przedmiotem swobodnej decyzji
założycieli. Pojęcie wartości godziwej można
odnosić jedynie do wkładów mających zdolność
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13.

PG RP

Art.
2
300 § 3
i4

10

zaliczana jako wkład na akcje/udziały. Powstaje więc otwarte zagadnienie, czy
nie należałoby poddać ściślejszej kontroli wyceny wkładu w postaci pracy
lub usług już na etapie ich wnoszenia do PSA.

bilansową (zob. art.300 ).

Jako budzące co najmniej wątpliwości interpretacyjne ocenia się brzmienie
2
projektowanego art. 300 § 3 k.s.h. Przepis ten, wbrew intencjom Projektodawcy
może być rozumiany jako uregulowanie znajdujące zastosowanie wyłącznie w
obrębie k.s.h. (regulujące jedynie znaczenie sformułowań użytych w k.s.h.). Ten
bowiem posługując się zwrotem „w ustawie” w szeregu wypadków odnosi się do
własnych unormowań (por. art. 2 zd. 1, art. 4 § 1 i 2, art. 11 § 2, art. 164 § 2 oraz
art. 200 § 1 zd. 2). Stworzenie normy odnoszącej się w sposób niebudzący
wątpliwości do całego systemu prawa wymaga posłużenia się innymi
sformułowaniami. Zasadnym wydaje się być także uczynienie doprecyzowania, że
opiniowana regulacja odnosi się wyłącznie do prostej spółki akcyjnej (przykładowo
2
takim doprecyzowującym zwrotem posłużono się w projektowanym art. 300 § 4
k.s.h. („w przypadku prostej spółki akcyjnej należy przez to rozumieć”)).

Uwaga uwzględniona.

Wkłady w postaci pracy lub usług nie mają wartości
bilansowej i tym samym nie zasilają kapitału
akcyjnego Ponadto umowa PSA określa rodzaj i
czas świadczenia pracy bądź usług oraz osoby,
które obejmują akcje za takie wkłady, wraz ze
wskazaniem akcji obejmowanych przez każdą
z tych osób za takie wkłady oraz cenę emisyjną
5
akcji (art. 300 § 1 pkt 7). Z kolei zgodnie z
48
projektowanym art. 300
§ 1, na żądanie
akcjonariusza albo spółki sąd może unieważnić
wszystkie albo niektóre akcje objęte w zamian za
wkłady w postaci świadczenia pracy lub usług w
przypadku
niewykonania
lub
nienależytego
wykonania zobowiązania do wniesienia tych
wkładów.

Projekt został uzupełniony o propozycje zmiany
poszczególnych ustaw.

2

Poddaje się także w wątpliwość zamiar wprowadzenia w art. 300 § 3 k.s.h.
normy stanowiącej o interpretacji czynności prawnych. Czynności te winny
być tłumaczone w myśl zasad ogólnych, w szczególności zaś stosownie do art. 2
k.s.h w zw. z art. 65 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

6

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) zwanej dalej także „k.c.”. W ocenie
opiniującego brak jest podstaw do pozbawiania uczestników obrotu prawnego
dotychczasowego zakresu swobody w nadawaniu znaczenia własnym
oświadczeniom woli (kształtowania treści czynności prawnych).
2

Uwagi poczynione do art. 300 § 3 k.s.h. w projektowanym brzmieniu należy
2
odpowiednio odnieść do projektowanego art. 300 § 4 k.s.h.
14.

15.

16.

RCL

RCL

PG RP

2

art. 300
§3i4
i art.
99
300

Art.
5
300 § 3

7

art. 300

2

99

Na tle propozycji brzmienia art. 300 § 3 i 4 i art. 300 ustawy - Kodeks spółek
handlowych (art. 1 pkt 8 projektu) budzi zastrzeżenia sposób wprowadzenia nowej
instytucji, jaką jest prosta spółka akcyjna, do systemu prawnego. Realizacja tego
zamierzenia powinna nastąpić przez zmianę poszczególnych ustaw, które
regulują kwestie odnoszące się do regulacji zawartych w tych przepisach.
5

Wątpliwości budzi propozycja brzmienia art. 300 § 3 ustawy - Kodeks spółek
handlowych (art. 1 pkt 8 projektu) dająca założycielom prostej spółki akcyjnej
bardzo dużą swobodę w kształtowaniu struktury spółki. Zgodnie bowiem z
proponowanym przepisem „Umowa prostej spółki akcyjnej może zawierać
postanowienia odmienne niż przewiduje ustawa, albo postanowienia
dodatkowe, chyba że ustawa stanowi inaczej lub postanowienia te byłyby
sprzeczne z naturą prostej spółki akcyjnej lub dobrymi obyczajami". Zakres
tej swobody wydaje się być bardzo szeroki. Jedynymi jej ograniczeniami są
przepisy ustawy, które wprost ograniczają tę swobodę oraz postanowienia, które
byłyby sprzeczne z naturą prostej spółki akcyjnej lub dobrymi obyczajami.
Powstaje wątpliwość, czy nie spowoduje to szeregu problemów interpretacyjnych,
przy regulowaniu kwestii relacji między wspólnikami (otwarte katalogi
uprzywilejowania) bądź kwestii odpowiedzialności spółki wobec wierzycieli.
Ustawa nie wskazuje, które przepisy mają charakter bezwzględnie obowiązujący.
Należy zauważyć, że proponowana regulacja odnosi się do nowej instytucji, jaką
jest prosta spółka akcyjna, wobec czego nie można będzie zastosować
interpretacji, które wypracowano na tle funkcjonowania istniejących w obrocie
spółek.
W ocenie opiniującego, projektowany art. 300
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§ 1 k.s.h. nie cechuje się

Uwaga uwzględniona.
Projekt został uzupełniony o propozycje zmiany
poszczególnych ustaw.
Termin
zgromadzenie
akcjonariuszy
zastąpiony terminem walne zgromadzenie.

został

Uwaga nieuwzględniona.
Regulacja jest zgodna z podstawową zasadą prawa
cywilnego – zasadą swobody umów. PSA ma być
wykorzystywana m.in. przez startupy, czyli
w przedsięwzięciach, w odniesieniu do których
istnieje konieczność zapewnienia dużej swobody,
jeśli chodzi o kształtowanie wzajemnych relacji
pomiędzy wspólnikami. Należy uwzględnić, że
część wspólników będzie wnosić do spółki swoją
pracę lub usługi, a pozostała część – kapitał
finansowy. W konsekwencji należy pozostawić
stronom szeroki zakres swobody umów w zakresie
kształtowania mechanizmów kontroli nad spółką
przez akcjonariuszy. W szczególności chodzi tutaj
o swobodę kształtowania akcji uprzywilejowanych,
które pozwalałyby założycielom PSA pozyskiwać
kapitał w drodze kolejnych emisji akcji bez ryzyka
utraty kontroli nad spółką.
Uwaga uwzględniona.

7

§1

wystarczającą precyzją sformułowań. Literalnie odczytywany daje on podstawę
do przyjmowania, że wolą Projektodawcy jest wykluczenie możliwości zawarcia
umowy prostej spółki akcyjnej przy wykorzystaniu wzorca umowy w wypadkach,
gdy przedmiotem wkładu do spółki ma być prawo zbywalne, „dla którego
przeniesienia ustawa wymaga zachowania innej formy szczególnej”. Nie jest przy
tym jasne w stosunku do czego owa forma szczególna ma być „inna”, jednakowoż
podstawowym punktem odniesienia dla Projektodawcy zdaje się być tutaj forma
zawarcia „umowy przy wykorzystaniu wzorca umowy”. Przy przedstawionym
rozumieniu omawianego przepisu zawarcie umowy PSA z wykorzystaniem wzorca
umowy byłoby wyłączone w szczególności w wypadkach, gdy ustawa dla
przeniesienia określonych praw mających stanowić przedmiot wkładu przewiduje
formę pisemną. W prawie polskim zasadą jest, że wola osoby dokonującej
czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby,
które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny (por. art. 60 k.c.), formami zaś
szczególnymi zastrzeganymi dla czynności prawnych są w szczególności forma
pisemna, dokumentowa i elektroniczna (por. art. 73 § 1 i 2 k.c.).

Usunięto słowo „innej”.

7

Zwraca się także uwagę, że projektowany art. 300 § 1 k.s.h. ograniczenie
zawierania umowy PSA odnosi wyłącznie do sytuacji, gdy wkładem do spółki ma
być prawo zbywalne. Tymczasem, brak jest ustawowych restrykcji w zakresie
wnoszenia do tej spółki tytułem wkładu (ustanawiania na rzecz PSA) praw
majątkowych niezbywalnych (w tym wymagających kwalifikowanej formy
szczególnej, jak np. prawa użytkowania (art. 252 i nast. k.c.) na nieruchomości
(zdolność aportowa takiego prawa w odniesieniu do spółek osobowych zdaje się
nie budzić wątpliwości w nauce prawa)). Rekomenduje się przeto rozważanie
potrzeby modyfikacji projektowanego przepisu w sposób, który usuwałby
zgłoszoną wątpliwość.
7

17.

PG RP

Art.
7
300 § 2

Projektowany art. 300 § 2 k.s.h. ma swój odpowiednik w ramach regulacji
1
dotyczącej spółki z o.o. (por. art. 157 § 2 k.s.h.). Nie wydaje się być zasadnym
czynienie pomiędzy tymi przepisami różnic redakcyjnych dalszych niż to
konieczne (por. zastąpienie słowa „umowy” słowem „go”).

18.

PG RP

Art.

Brzmienie projektowanego art. 300 k.s.h. może być postrzegane jako
wykluczające zobowiązywanie się akcjonariuszy do wnoszenia wkładów

9

Uwaga uwzględniona.

Wyjaśnienie MPiT: Przepis ma charakter ius
cogens i dotyczy wszystkich wkładów. Maksymalny

8

19.

KNF

300

9

pozbawionych zdolności bilansowej w postaci świadczenia pracy lub usług przez
okres przekraczający trzy lata. Należy poddać pod rozwagę zmianę lub
uzupełnienie planowanej regulacji w sposób usuwający przedmiotową wątpliwość.

termin na wniesienie każdego z wkładów wynosi 3
lata. Później możliwa jest oczywiście emisja
nowych akcji za pracę/usługi.

Art.
9
300

Wydaje się, że zasada wyrażona w tym przepisie nie dotyczy wkładów w postaci
pracy lub świadczonych usług, co należałoby dodatkowo uwzględnić.

Wyjaśnienie MPiT
Przepis dotyczy wszystkich rodzajów wkładów –
również w postaci pracy lub usług.

9

Wyjaśnienie MPiT: Konsekwencją niewniesienia
wkładu w postaci pracy lub usług w terminie jest
możliwość unieważnienia akcji (art.300[48]). Poza
tym, spółce przysługują roszczenia na zasadach
ogólnych. Jest to regulacja (ochrona) analogiczna
do istniejącej w innych spółkach kapitałowych.

10

Wyjaśnienie MPiT: Przeszacowane mogą zostać
jedynie wkłady mające wartość bilansową. Wkłady
niebilansowe nie są wyceniane, w czym tkwi ich
istota. Pojęcie przeszacowania – a tym samym
odpowiedzialność z tego tytułu – nie dotyczy zatem
wkładu niebilansowego. Włożenie na akcjonariusza
obowiązku wyceny wkładu niebilansowego byłoby
sprzeczne z jego naturą i celem regulacji.

20.

RCL

Art.
9
300

Na tle propozycji brzmienia art. 300 ustawy - Kodeks spółek handlowych (art. 1
pkt 8 projektu) - wymaga wyjaśnienia, czy i jakie są konsekwencje niedotrzymania
terminu na wniesienie wkładu.

21.

RCL

Art.
10
300

Na tle propozycji brzmienia art. 300 ustawy - Kodeks spółek handlowych (art. 1
pkt 8 projektu) zauważa się zróżnicowaną sytuację akcjonariuszy odnośnie do
odpowiedzialności z tytułu przeszacowania wkładów niepieniężnych.
Odpowiedzialność ta obejmuje jedynie akcjonariuszy wnoszących wkłady
niepieniężne mające zdolność bilansową. Powoduje to znaczne pogorszenie
sytuacji akcjonariusza wnoszącego wkład niepieniężny mający zdolność
bilansową. W uzasadnieniu brak jest argumentów przemawiających za takim
rozwiązaniem.

22.

PG RP

Art.
10
300
§
1

Odnośnie projektowanego art. 300 § 1 k.s.h. właściwym jest zwrócić uwagę, że
choć wzorowany jest on na art. 175 k.s.h., to jednak znaczne zawyżenie wartości
wkładów odnosi on nie do wartości zbywczej lecz do wartość godziwej. Nie
negując w tym miejscu posługiwania się w projektowanej regulacji pojęciem
wartości godziwej wskazuje się na potrzebę rozważenia zasadności ujednolicenia
punktów odniesienia w obydwu omawianych przepisach oraz ocenę potrzeby
ewentualnego odniesienia pojęcia „wartości godziwej” do definicji ustawowej
zawartej w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst
jedn. Dz. U. 2018 r., poz. 395 zm.) lub innych regulacji.

10

Wyjaśnienie MPiT: Pojęcie wartości godziwej jest
już obecne w KSH bez odesłania do przepisów
o rachunkowości. Proponujemy w związku z tym nie
wprowadzać zmian.

Zwraca się także uwagę na zmianę, w odniesieniu do regulacji dotyczącej spółki z

9

o.o., rozkładu ciężaru dowodu, jeżeli chodzi o członków zarządu a także
modyfikację przesłanek ich odpowiedzialności. Przyczyny wprowadzenia
odmienności regulacyjnych nie zostały nawet szczątkowo wskazane w
uzasadnieniu opiniowanej regulacji.
23.

PG RP

art.
11
300
§
3

Wskazuje się na potrzebę rozważania zastąpienia występujących w
11
projektowanym art. 300 § 3 k.s.h. słów „uchwałą akcjonariuszy” słowami
„uchwałą zgromadzenia akcjonariuszy”.

Wyjaśnienie MPiT: Wskazanego sformułowania
użyto celowo. Uchwały akcjonariuszy PSA mogą
być podejmowane także poza zgromadzeniem.

24.

PG RP

art.
13
300

Zwraca uwagę pominięcie w projektowanej regulacji stanowiącego odpowiednik
art. 164 § 2 k.s.h. oraz 316 § 2 k.s.h. odesłania nakazującego do zgłoszenia spółki
do sądu rejestrowego w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosowanie
przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym. Poddaje się pod rozwagę
wprowadzenie przedmiotowego odesłania także do regulacji odnoszącej się
13
do PSA (np. jako § 2 w projektowanym art. 300 k.s.h.).

Uwaga uwzględniona.

25.

PG RP

art.
13
300

Zawarte w projektowanym art. 300 k.s.h. odesłanie do art. 170 k.s.h. może być
postrzegane jako wadliwe, gdyż regulacja w nim zawarta nie odnosi się ani do
zgłoszenia spółki do rejestru ani do postępowania w przedmiocie wpisu spółki do
rejestru.

13

15

Uwaga o charakterze legislacyjnym.
Przepis zostanie dopracowany pod względem
legislacyjnym na etapie prac komisji prawniczej.

26.

PG RP

art.
15
300
§
1

Projektowany art. 300 § 1 k.s.h. nie jest sformułowany poprawnie z językowego
punktu widzenia. Słów „przeznaczonej do wypłaty” nie można bowiem odnieść
łącznie do „udziału w zysku” oraz „wypłaty z kapitału akcyjnego”, o których mowa
w projektowanej regulacji (taki wydaje się być zamiar Projektodawcy). Należy
rozważyć potrzebę przeredagowania omawianego przepisu.

27.

PG RP

Art.
15
300
§
4

Należy rozważyć potrzebę uwzględnienia w projektowanym art. 300 § 4 k.s.h.
ewentualności, w której wypłata z kapitału akcyjnego następowałaby w sytuacji,
gdy już przed tą wypłatą suma kapitału akcyjnego i kapitału zapasowego, o którym
19
mowa w art. 300 § 1 k.s.h. byłaby niższa niż kwota stanowiąca minimalną
19
wysokość tego kapitału dla danej spółki zgodnie z art. 300 § 1 k.s.h.

Uwaga nieaktualna.

Art.
15
300
§

Wyrażamy wątpliwość, czy zaliczenie kwoty kapitału akcyjnego do kwoty
przeznaczonej do podziału oraz wypłata z kapitału akcyjnego powinny być

Uwaga nieuwzględniona.

28.

KNF

15

Uwaga o charakterze redakcyjnym – do rozważenia
na komisji prawniczej.

Zrezygnowano z odrębnego kapitału zapasowego
na rzecz obowiązku dokonywania odpisów na
kapitał akcyjny, co powinno usunąć zgłaszaną
wątpliwość.

Wątpliwość wydaje się nieuzasadniona. Wkłady

10

29.

KNF

2i§6

możliwe, gdy kapitał akcyjny powstał w całości lub części z wniesienia wkładów o
charakterze niepieniężnym, w szczególności z wniesienia wkładu w postaci pracy
lub usług.

niepieniężne niemające zdolności bilansowej, w tym
wkłady polegające na zobowiązaniu do świadczenia
pracy i usług, nie zasilają kapitału akcyjnego.

Art.
15
300
§
5

Zasada kluczowa z punktu widzenia ochrony wierzycieli jest niewystarczająca do
spełnienia tego celu, jeśli będzie wynikała z obecnego brzmienia przepisu. Użyte
klauzule generalne i rozproszona odpowiedzialność np. na decyzję o podziale
zysku (pomiędzy zarządem, który zaproponuje podział zysku a walnym
zgromadzeniem, który podejmie stosowną uchwałę) pozwolą w prosty sposób
na uwolnienie się od odpowiedzialności spółki względem wierzycieli
(zwracamy uwagę, że brak jest analogicznego rozwiązania jak w odniesieniu do
spółki z o.o.).

Wyjaśnienie MPiT:
Prognozę
wypłacalności
zarząd
powinien
sporządzić
przy
założeniu
„normalnych
okoliczności”, tzn. przy uwzględnieniu istotnych
czynników
wewnętrznych
(np.
planowanych
inwestycji) i zewnętrznych, które zarząd przy
dołożeniu
należytej
staranności
powinien
przewidzieć. Zarząd nie odpowiada natomiast za
nadzwyczajne okoliczności (zdarzenia), których
wystąpienie w chwili dokonywania prognozy było
mało prawdopodobne (np. nieoczekiwana akcja
strajkowa w spółce, kryzysy polityczne czy
finansowe, nagłe załamania branży, w której działa
spółka, niewypłacalność głównych partnerów
gospodarczych).
Zakaz świadczeń zagrażających wypłacalności
spółki stanowi dopełnienie ograniczeń wypłat
15
wynikających z projektowanego art. 300 § 2,
uwzględniającego kryteria bilansowe. Ponadto,
zakaz ten ma na celu skorelowanie regulacji prawa
spółek z przepisami prawa upadłościowego (por.
art. 11 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe) poprzez
wyeliminowanie sytuacji, w której wypłaty z majątku
spółki są dokonywane pod tytułem korporacyjnym w
krótkim
okresie
przed
utratą
przez
nią
wypłacalności.

11

30.

KNF

Art.
19
300
§
1

Zgodnie z projektowanym przepisem na pokrycie przyszłych strat należy utworzyć
kapitał zapasowy, na który przeznacza się co najmniej 8% zysku za dany rok
obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 5% sumy zobowiązań spółki
wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy.
Takie rozwiązanie nie będzie zapewniało należytej ochrony wierzycielom
PSA. Po pierwsze zobowiązania spółki zmieniają się w ciągu roku i ich stan
na ostatni dzień bilansowy danego roku finansowego może być inny niż na
dzień podejmowania uchwały o wypłacie dywidendy. Poza tym spółka może
od początku swojego bytu prawnego nie posiadać dużych zobowiązań i regularnie
wypłać zyski, nie będąc zobowiązaną do gromadzenia ich części na kapitale
zapasowym. Nie będzie zatem posiadać „poduszki finansowej” w momencie, gdy
zapadnie decyzja o zwiększeniu kwoty zobowiązań. Przykładowo gdyby
zobowiązania spółki przez 2 lata jej działalności (na koniec 2 roku działalności)
wynosiły 0, spółka bez ograniczeń mogła wypłacać wygenerowany zysk.
Tymczasem w styczniu trzeciego roku działalności spółka może np. wyemitować
obligacje lub zaciągnąć kredyt, więc zobowiązania te nie będą ujęte na koniec
roku obrotowego poprzedzającego zaciągnięcie tych zobowiązań. Dodatkowo w
przypadku zobowiązań krótkoterminowych (poniżej 12 miesięcy) wierzyciele mogą
być pozbawieni ochrony. Jeśli rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy to
PSA może np. 3 stycznia wyemitować papiery dłużne i dokonywać ich wykupu 30
grudnia tego samego roku. Ponieważ bilans za dany rok obrotowy jest
sporządzany na ostatni dzień bilansowy tj. 31 grudnia spółka nie będzie
zobowiązana do tworzenia kapitału zapasowego z zysków spółki. Jeśli spółka
będzie cyklicznie będzie pozyskiwać kapitał w taki sposób, wierzyciele przez
niemal cały rok nie będą posiadać nawet tej minimalnej ochrony.
15

Trzeba również zauważyć, że zgodnie z projektowanym art. 300 § 1 Ksh
akcjonariusz będzie miał prawo nie tylko do wypłaty zysku ale także kapitału
akcyjnego. Przytaczany w uzasadnieniu Projektu przykład (str. 18 uzasadnienia)
pokazuje, że spółka może w skrajnym przypadku zostać pozbawiona praktycznie
15
wszystkich środków. Pomimo, że projektowany art. 300 § 5 KSH wprowadza
zasadę, że wypłata nie może doprowadzić do utraty przez spółkę zdolności do
wykonywania wymagalnych zobowiązań w terminie 6 miesięcy od dnia wykonania
wypłaty to de facto wierzyciele, których wierzytelności mają późniejszy okres

Wyjaśnienie MPiT:
Obowiązek odpisów z zysku na kapitał akcyjny w
PSA został uregulowany na wzór kapitału
zapasowego w S.A. Istotą tej instytucji jest
założenie, że jest on tworzony pod warunkiem
wypracowania przez spółkę zysku za dany rok.
Minimalna wysokość odpisów z zysku na kapitał
akcyjny jest zależna od sumy zobowiązań spółki
wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania
finansowego za ostatni rok obrotowy i stanowi
ułamek tej sumy (5%). Dostosowanie wysokości
odpisów z zysku do wielkości zagregowanego
zadłużenia spółki pozwala stworzyć „bufor”, który
może znacznie skuteczniej amortyzować straty
spółki i chronić jej wypłacalność w wymiarze
bilansowym niż arbitralna i oderwana od rozmiarów
przedsiębiorstwa kwota kapitału zakładowego.
Z kolei wysokość swobodnych wypłat z kapitału
akcyjnego jest uwarunkowana posiadaniem przez
spółkę
zabezpieczenia
wynikającego
ze
zgromadzenia funduszy w innym kwalifikowanym
kapitale własnym, którym jest kapitał zapasowy.
Rozwiązanie to zapobiega dublowaniu kwot
podlegających związaniu w majątku spółki, a tym
samym
nieuzasadnionemu
„karaniu”
spółek
osiągających zyski, które zgromadziły z odpisów z
zysku obowiązkową kwotę rezerwy w stosunku do
podmiotów niewykazujących takiej rezerwy.
W konsekwencji, rozwiązania zaproponowane
w projekcie zapewniają wręcz skuteczniejszą
ochronę
wierzycieli niż instytucja kapitału

12

zapadalności niż 6 miesięcy mogą być pozbawieni jakikolwiek ochrony.
15
Akcjonariusz może bowiem bez przeszkód, zgodnie z proponowanym art. 300
KSH, dokonać wypłaty nie tylko dywidendy, ale i kapitału akcyjnego.

zakładowego, na którym opiera się struktura
majątkowa sp. z o.o. i S.A.

W konsekwencji proponowane w Projekcie rozwiązanie umożliwiające
akcjonariuszom wypłaty z kapitału akcyjnego w połączeniu z
niewystarczającym (stosunkowo łatwym do obejścia) obowiązkiem
gromadzenia środków na kapitale zakładowym (jedynie 5% wartości
zobowiązań) może negatywnie wpłynąć na sytuację wierzycieli PSA.
31.

PG RP

art.
22
300
§
1i2

22

Posłużenie się w projektowanym art. 300 § 1 i 2 k.s.h. zwrotem „wypłata”
może być postrzegane jako nieoptymalne, a to z uwagi na możliwość
interpretacji, zgodnie z którą odnosi się on wyłącznie do świadczeń pieniężnych.
Wobec powyższego zwraca się uwagę na możliwość zastąpienia wskazanego
sformułowania słowem „świadczenie”. To ostatnie ma bowiem szersze znaczenie.
Taki sposób regulacji odpowiada konstrukcji przewidzianej w art. 350 k.s.h.
Jednocześnie, w ocenie opiniującego, nie zostały zidentyfikowane przesłanki
wystarczające do zaniechania wprowadzenia w projektowanych przepisach
odpowiedzialności pozostałych akcjonariuszy, analogicznej do art. 198 § 2 k.s.h.

23

Wyjaśnienie MPiT: Przepis
brzmieniu art. 198 KSH.
wprowadzać zmian.

został oparty na
Proponujemy nie

Rzeczywiście, art. 350 i 198 KSH posługują się
odmiennymi terminami i w projekcie należy wybrać
jedno z nich. Proponujemy, by przepis art. 300[22]
został oparty na brzmieniu art. 198 KSH. Przepis
art. 300[15] posługuje się sformułowaniem „wypłata
z kapitału akcyjnego”. Ponadto, na gruncie art. 198
§ 1 KSH nie ma obecnie wątpliwości, że użyte tam
pojęcie „wypłaty” może też dotyczyć świadczeń
niepieniężnych. Istnieje obawa, że posłużenie się,
obok sp. akcyjnej, także w przepisach o PSA
sformułowaniem „świadczenie” może wpłynąć na
zmianę rozumienia pojęcia wypłaty w art. 198 § 1
KSH (wnioskowanie a contrario – wypłata obejmuje
jedynie świadczenia pieniężne).

32.

PG RP

Art.
23
300
§
2

Z projektowanego art. 300 § 2 k.s.h. należy usunąć słowa „lub depozycie”. Akcje
w PSA podlegają wpisowi do ewidencji i instytucja depozytu nie znajduje do nich
zastosowania.

Uwaga uwzględniona.

33.

KNF

Art.
26
300
§

Wyrażamy wątpliwość, w jaki sposób ustalenie liczby głosów na akcje
założycielskie w uchwale o nowej emisji akcji będzie mieć wpływ na liczbę
głosów, skoro na jedną akcję przypada jeden głos. Zwiększenie liczby głosów

Wyjaśnienie MPiT:
Uprzywilejowanie akcji założycielskich polega na

13

34.

PG RP

26

2

w ramach mechanizmu wynikającego z art. 300 § 1 Ksh może spowodować, że
na jedna akcję założycielską będą przypadać ułamkowe części głosów ponad 1
głos – mechanizm uprzywilejowania akcji założycielskich przy kolejnych emisjach
akcji wymaga dalszego legislacyjnego doprecyzowania.

tym, iż w przypadku kolejnej emisji nowych akcji
minimalny stosunek liczby głosów przypadających
na akcje założycielskie do ogólnej liczby głosów
pozostaje nienaruszony. Przykładowo, jeżeli 100
akcji założycielskich (na 1.000 akcji wyemitowanych
przez spółkę ogółem) reprezentuje udział 10% w
ogólnej
liczbie
głosów
na
zgromadzeniu
akcjonariuszy, to emisja 100 nowych akcji i objęcie
ich przez inny podmiot niż akcjonariusz uprawniony
z akcji założycielskich powoduje, iż liczba głosów
przypadających na każdą z akcji założycielskich
ulega zwiększeniu do 1,(1) głosu, w związku z czym
udział procentowy tych akcji w ogólnej liczbie
głosów pozostaje na poziomie 10%. Wyemitowanie
akcji założycielskich przez prostą spółkę akcyjną
nakłada na właściwy organ obowiązek określenia w
każdej uchwale o emisji nowych akcji liczby głosów,
która będzie przypadać na te akcje po wpisie nowej
emisji akcji do rejestru.

Art.
29
300 i
nast.

Projektowane rozwiązania dotyczące ewidencji akcji mające być zawarte w art.
29
300 i nast. k.s.h. jawią się jako niedoskonałe (niepełne). Poddaje się pod
rozwagę uzupełnienie ich o:

Uwagi nieaktualne.

- nałożenie na spółkę obowiązku doprowadzenia do wpisania pierwszych
akcjonariuszy do ewidencji w określony czas od wpisu spółki rejestru (ewentualnie
od dnia zawarcia umowy o prowadzenie ewidencji);
- uregulowanie kwestii związanych z ewentualnym gromadzeniem
przechowywaniem dokumentów stanowiących podstawę wpisów w ewidencji;

Treść przepisów o ewidencji akcji została
uspójniona z projektowanymi przepisami o rejestrze
akcjonariuszy w spółce akcyjnej (UD117).

i

- uregulowanie stanowiące, że spółka ma obowiązek zawiadomić w określonym
terminie sąd rejestrowy (ewentualnie także akcjonariuszy) o podmiocie
prowadzącym ewidencję i, każdorazowo, o zmianie tego podmiotu;
- uregulowanie dotyczące możliwości uzyskiwania wypisów, odpisów i wyciągów
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z ewidencji;
- rozszerzenie uprawień dotyczących dostępu do ewidencji na zastawników
i użytkowników akcji;
31

- rozszerzenie treści projektowanego art. 300 § 6 k.s.h. na podmiot wykreślany
z ewidencji (zgodnie z projektem w obecnym brzmieniu zawiadamiany jest tylko
wnioskodawca i spółka, co może utrudniać ochronę praw podmiotu
wykreślonego);
- ewentualne zastrzeżenie dla umowy o prowadzenie ewidencji odpowiedniej
formy czynności prawnej (np. pisemnej pod rygorem nieważności).
35.

RCL

art.
29
300 33
300

29

33

W związku z propozycjami przepisów art. 300 - 300 ustawy - Kodeks spółek
handlowych (art. 1 pkt 8 projektu) zauważa się, że równolegle trwają prace nad
projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych
innych ustaw (UD 117), zgodnie z którym wprowadzony ma zostać obowiązek
rejestracji akcji spółki akcyjnej w rejestrze akcjonariuszy. Projekt ten co do istoty
odpowiada proponowanej w projekcie - rejestracji w ewidencji akcji
(dematerializacja akcji). Poddaje się pod rozwagę skorelowanie obu tych
rozwiązań. Ponadto ustawa powinna w sposób wyczerpujący określać zadania
31
podmiotu prowadzącego ewidencję. Proponowane brzmienie przepisu art. 300 §
3 określa zadania podmiotu prowadzącego ewidencję w formie katalogu
otwartego. Wymaga to zmiany. Wyjaśnienia wymaga charakter przepisu 5 tego
artykułu, czy jest on postulatem, czy zadaniem. Ponadto w świetle dodawanego
31
przepisu art. 300 § 4 i 7 ustawy - Kodeks spółek handlowych (art. 1 pkt 8
projektu) wymaga wyjaśnienia czy zamiarem projektodawcy jest pozbawienie
spółki prawa występowania z wnioskiem o wpis do ewidencji oraz prawa do
wglądu do danych zawartych w ewidencji. Projekt wymaga również uzupełnienia o
kwestie kontroli dokonywanych wpisów i ewentualnej weryfikacji. Na marginesie
zauważa się, że w związku z nadaniem notariuszom uprawnienia do prowadzenia
ewidencji akcji, wydaje się, że celowym byłoby wpisanie tego uprawnienia również
do ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.- Prawo o notariacie. Wątpliwości budzi także,
jak wskazano w uzasadnieniu (str. 28) dorozumiana forma pisemna ewidencji
akcji.

Uwagi uwzględniona.
Projekt został uspójniony z projektem UD117.
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36.

37.

38.

KNF

KNF

KNF

Przepis przewiduje, że podstawą dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy są
dokumenty uzasadniające jego dokonanie, przy czym podmiot prowadzący rejestr
akcjonariuszy nie ma obowiązku badania prawdziwości dokumentów
uzasadniających dokonanie wpisu. W praktyce, podmiot prowadzący rejestr
akcjonariuszy nie będzie posiadać, co do zasady, informacji pozwalających mu na
zweryfikowanie, czy dokument stanowiący podstawę wpisu (np. umowa
sprzedaży) został istotnie podpisany przez osobę, która jest wskazana jako
akcjonariusz (zbywca). Wskazujemy zatem na zasadność wprowadzenia
przepisów, które dawałyby prowadzącemu rejestr możliwość kontroli
prawidłowości dokumentów przedkładanych przez osobę żądającą
dokonania wpisu do rejestru akcjonariuszy. Obecnie w praktyce prowadzenia
rachunków i rejestrów, w tym rejestrów obligatariuszy prowadzonych na podstawie
ustawy o obligacjach, podmioty prowadzące działalność w tym zakresie stosują
wymóg podpisywania oświadczeń woli w obecności pracownika domu
maklerskiego, dokonującego weryfikacji tożsamości stron umowy, lub w formie
pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Uwaga częściowo uwzględniona.

Art.
31
300
§
7

Przepis daje dostęp każdemu akcjonariuszowi, niezależnie od jego stanu
posiadania, dostęp do danych osobowych innych akcjonariuszy, w tym imienia,
nazwiska i adresu zamieszkania. O ile nie budzi wątpliwości ujawnienie
tożsamości akcjonariuszy samej spółce, o tyle udostępnienie wrażliwych
danych osobowych akcjonariuszy każdej osobie, która nabyła akcję danej
spółki akcyjnej nie jest uzasadnione ani niezbędne do realizacji celów
przyjętych przez autorów nowelizacji.

Uwaga nieuwzględniona.

Art.
31
300
§
7

Zgodnie z projektowanym przepisem rejestr akcjonariuszy może być prowadzony
przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych
zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, w tym nie tylko domy
maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską, ale również, w
szczególności, zagraniczne firmy inwestycyjne. Należy podkreślić, że zagraniczne
firmy inwestycyjne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.) niewątpliwe
są uprawnione do świadczenia transgranicznie usługi prowadzenia rachunków
papierów wartościowych, ale nie znajdują się pod nadzorem Komisji, gdyż

Uwaga uwzględniona.

Art.
29
300
§
1

Nowe brzmienie przepisu:
33

Art. 300 . § 4. Podmiot prowadzący rejestr
akcjonariuszy nie ma obowiązku badania
zgodności z prawem oraz prawdziwości
dokumentów
uzasadniających
dokonanie
wpisu, w tym podpisów zbywcy akcji lub osób
ustanawiających ograniczone prawo rzeczowe
na akcji, chyba że poweźmie w tym względzie
uzasadnione wątpliwości.
Przepisy dotyczące rejestru akcjonariuszy zostały
uspójnione z projektem UD117, który dotyczy
dematerializacji spółek prywatnych.

Informacja o składzie akcjonariatu jest istotna dla
akcjonariusza. Należy zauważyć, że w przypadku
S.A. każdy akcjonariusz może przeglądać księgę
akcyjną i żądać odpisu za zwrotem kosztów jego
sporządzenia (art. 341 par. 7 KSH).
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uprawnienia nadzorcze przysługujące Komisji wobec tych podmiotów mają w
istocie charakter szczątkowy. Wobec powyższego, zasadnym wydaje się
ograniczenie zakresu podmiotowego instytucji uprawnionych do
prowadzenia rejestru akcjonariuszy do podmiotów mających siedzibę na
terytorium RP. Obecne brzmienie projektowanych przepisów wskazuje, że jest to
działalność prowadzona przez podmiot uprawniony, jednak niestanowiąca
działalności maklerskiej. Prowadzenie rejestru akcjonariuszy przez zagraniczne
firmy inwestycyjne pozostaje poza nadzorem właściwych organów nadzoru, jako
że nie jest to działalność inwestycyjna w rozumieniu dyrektywy MiFID II, co rodzi
dodatkowe ryzyko prawne.
39.

40.

KNF

KNF

Art.
32
300
§
2

Art.
34
300

Dostrzegamy ryzyka związane z możliwością prowadzenia ewidencji w
rozproszonej i zdecentralizowanej bazie danych – ryzyko to związane może
być z prezentacją informacji o papierach wartościowych dostępną dla
nieoznaczonego kręgu adresatów (powstaje wątpliwość, czy taka ewidencja nie
będzie stanowić narzędzia do dokonywania publicznych ofert nabycia akcji – w
tym zakresie można rozważać zastosowanie rozwiązania na poziomie
legislacyjnym, które by wyłączało możliwość przyczynienia się do
prezentowania informacji w tej formie w celu zaoferowania akcji PSA do
nabycia). Ponadto nie jest jasne, jak administratorzy rejestru będą w stanie
zapewnić możliwość wykonywania prawa akcjonariuszy. Należy rozważyć, czy
ryzyko zastosowania takiej formy jest współmierne do korzyści z tym związanych.

Wyjaśnienie MPiT:

W kontekście tego przepisu należy zwrócić uwagę, czy intencją
projektodawców
jest
wyłączenie
możliwości
obrotu
na
rynku
zorganizowanym tylko akcji PSA, czy też wyłączenie możliwości obrotu
wszelkich innych papierów wartościowych emitowanych przez PSA (np.
obligacji). Jeżeli intencją jest również wyłączenie możliwości notowania obligacji,
to rozważyć można wyraźne wskazanie w przepisach braku takiej możliwości. Nie
jest bowiem jasne, czy w pełni przeanalizowano konsekwencje możliwości obrotu
na rynku zorganizowanym obligacji emitowanych przez PSA. Dopuszczenie do
obrotu na rynku zorganizowanym obligacji emitowanych przez PSA spowoduje
obowiązek posiadania przez taką spółkę rady nadzorczej, choć nie będzie to
wynikać z przepisów Ksh, ale z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych

Wyjaśnienie MPiT:

Blockchain stanowi rozwiązanie technologiczne,
które
zapewnia
większe
bezpieczeństwo
przechowywania danych niż centralne rejestry czy
ewidencja w formie papierowej.
Akcje PSA nie
zorganizowanym.

będą

oferowane

na

Ograniczenie dotyczy tylko akcji PSA.
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rynku

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1089, z późn. zm.) – art. 128. Wydaje się zasadne, aby wyraźnie przesądzić
o możliwości ubiegania się o dopuszczenie do obrotu nieudziałowych papierów
wartościowych emitowanych przez PSA wskazując jednocześnie w
projektowanych przepisach konsekwencje takiej możliwości poprzez odesłanie do
ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
34

41.

PG RP

Art.
34
300
§
3

Projektowany art. 300 § 3 k.s.h. może być oceniany jako sformułowany wadliwe
z uwagi na stanowienie, że zbycie lub obciążenie akcji powinno być dokonane w
formie pisemnej albo elektronicznej pod rygorem nieważności, w sytuacji gdy w
1
myśl art. 78 § 2 k.c. oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest
równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Zasadą jest
więc, że aby uczynić zadość wymogowi zastrzeżonej pod rygorem
nieważności formie pisemnej możliwe jest posłużenie się formą
34
elektroniczną. W takim wypadku zamieszczone w projektowanym art. 300 § 3
k.s.h. słowa „albo elektronicznej” jawią się jako zbędne.

42.

PG RP

Art.
35
300

Projektowany art. 300
k.s.h. postrzegany jest jako źródło potencjalnych,
istotnych wątpliwości interpretacyjnych przekładających się na pewność obrotu.
35
Przepis art. 300 § 1 k.s.h. ma się odnosić wyłącznie do obrotu akcjami po
zapisaniu ich w ewidencji. Z kolei stosownie do projektowanego art. 16 k.s.h.,
rozporządzenie akcją w PSA jest nieważne jedynie do czasu jej ustanowienia.
Oznacza to, że istnieje pole dla poglądu, w myśl którego nie została
uregulowana kwestia rozporządzania akcjami pomiędzy momentem
rejestracji PSA a momentem zapisania akcji w ewidencji (jest wątpliwym, czy
można utożsamiać ustanowienie akcji z ich zapisaniem w ewidencji).
Poddaje się pod rozwagę możliwość wprowadzenia rozwiązań usuwających
przedmiotowe wątpliwości.

43.

PG RP

art.
35
300
§
3

35

35

Proponuje się rozważanie przeformułowania projektowanego art. 300 § 3 k.s.h.
w ten sposób, aby wprost chronił on także działające w dobrej wierze osoby, na
rzecz których akcje są obciążane (użytkowników i zastawników).

Uwaga uwzględniona.

Wyjaśnienie MPiT: Będą obowiązywały analogiczne
skutki, jak w przypadku spółki akcyjnej. Treść
przepisów o ewidencji akcji będzie uspójniona z
projektowanymi
przepisami
o
rejestrze
akcjonariuszy (UD117):
„Nabycie akcji lub ustanowienie na niej
ograniczonego prawa rzeczowego następuje z
chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu
wskazującego nabywcę albo zastawnika lub
użytkownika oraz liczbę, rodzaj i serię nabytych
albo obciążonych akcji.”.

Uwaga nieuwzględniona.
W ocenie MPiT ochrona dobrej wiary powinna
dotyczyć tylko nabywcy akcji, a nie podmiotów na
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rzecz których ustanowiono ograniczone prawo
rzeczowe (por. art. 169 KC).
44.

PG RP

art.
35
300
§
4

Poddaje się pod rozwagę potrzebę doprecyzowania skutków wpisu w ewidencji
35
zastrzeżenia co do ważności wpisu, o którym mowa w projektowanym art. 300 §
4 k.s.h. poprzez wskazanie, że wpis ten wyłącza dobrą wiarę, o której mowa w
paragrafie poprzedzającym.
Wskazuje się także na potencjalne nadużywanie wpisu zastrzeżenia, o którym
35
mowa w projektowanym art. 300 § 4 k.s.h. Ryzyko wynika tu z okoliczności, że
jedyną podstawą dokonywania wpisu zastrzeżenia jest żądanie mającego
interes prawny. Termin na wytoczenie powództwa nie daje tu wystarczającej
ochrony, bowiem istnieją skuteczne sposoby wydłużania czasu trwania
postępowań sądowych. Poddaje się pod rozwagę zmianę przedmiotowego
mechanizmu, w szczególności poprzez odwołanie się do zabezpieczenia
roszczenia stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

45.

46.

PG RP

KNF

Art.
37
300

Uwaga nieuwzględniona.
Można mieć jednak wątpliwości, czy wpis powinien
automatycznie wyłączać dobrą wiarę, gdyż dostęp
do ewidencji/rejestru akcjonariuszy w świetle
projektu nie jest publiczny jak w przypadku ksiąg
wieczystych. Wydaje się, że wpisom do rejestrów
prywatnych nie może być przyznana taka sama
moc, jaka wynika z wpisów do prowadzonych przez
sądy ksiąg wieczystych.

Poddaje się pod uwagę potrzebę uzupełnienia planowanej regulacji o normę
przewidującą, że w wypadku braku udzielenia zgody na rozporządzenie
akcją (nie tylko na jej zbycie) uprawniony z akcji będzie miał możliwość zwrócenia
się do sądu rejestrowego, który, w wypadku wystąpienia ważnych powodów,
będzie władny wyrazić zgodę na rozporządzenie akcją.

Uwaga nieuwzględniona.

Nie jest jasne w kontekście koncepcji prawnej PSA, co rozumie się przez
pojęcie „akcji w pełni pokrytej”, w sytuacji gdy spółka nie będzie posiadała
kapitału zakładowego, a akcje PSA nie będą mieć wartości nominalnej. Czy
będzie to wynikać z samego faktu opłacenia akcji w cenie ustalonej co do zasady
przez walne zgromadzenie. Zatem w konsekwencji za wkłady o różnej wartości
będzie można dostać taką samą liczbę akcji (będzie je różniła np. cena emisyjna).
Proponujemy co najmniej uporządkowanie terminologii i zastąpienie tego pojęcia

Wyjaśnienie
MPiT:
Kwestię
uspójnienia
terminologicznego proponujemy rozważyć w czasie
komisji prawniczej.

Podobnie jak w art. 182 KSH możliwość zwrócenia
się do sądu przewidziano dla przypadku odmowy
zgody na zbycie akcji. Jest to regulacja, która
zapobiega sytuacji, w której akcjonariusz staje się
więźniem spółki. W przypadku innych ograniczeń
rozporządzania akcjami należy w ocenie MPiT
dopuścić możliwość umownego zakazu, bez
możliwości zwrócenia się do sądu rejestrowego.
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frazą „akcje wydane pomimo braku pełnego wniesienia wkładu”.
47.

PG RP

Art.
45
300
§
4

Zwraca się uwagę na potencjalne wątpliwości interpretacyjne, które mogą
45
powstać na tle stosowania projektowanego art. 300 § 4 k.s.h. Przepis ten ocenia
się jako niejasny a w uzasadnieniu brak wystarczającego umotywowania podstaw
jego wprowadzenia.

Uzasadnienie zostało rozbudowane.

48.

KNF

Art.
47
300
§
1

Zasadne jest doprecyzowanie, że z żądaniem mogą również wystąpić
akcjonariusze, w większej liczbie niż jeden akcjonariusz.

Uwaga nieuwzględniona.

47

49.

PG RP

Art.
47
300
§
1

Odnośnie do projektowanego art. 300 § 1 k.s.h. podnosi się kwestię potrzeby
adekwatnego sformułowania przesłanek orzeczenia o ustąpieniu akcjonariusza ze
spółki. Mianowicie wydaje się, że właściwym może okazać się wyeliminowanie
tu przesłanki dobrych obyczajów i poprzestanie na „ważnej przyczynie”
skutkującej rażącym pokrzywdzeniem akcjonariusza ustępującego.

50.

PG RP

Art.
48
300
§
1

Zwraca się uwagę na możliwość interpretowania projektowanego art. 300 § 1
k.s.h. w ten sposób, że legitymowanym do wytoczenia powództwa o
unieważnienie akcji jest każdy akcjonariusz spółki. Tak szeroko zakreślony krąg
osób legitymowanych czynnie podlegałby negatywnej ocenie.

48

Regulacja dotyczy indywidualnego uprawnienia
akcjonariusza.
Uwaga uwzględniona.

Uwaga wyjaśniona..
Doprecyzowanie zakresu zastosowania przepisu
może nastąpić na etapie prac komisji prawniczej.
Każdy akcjonariusz powinien być uprawniony do
zainicjowania unieważnienia akcji za pracę/usługi,
które nie zostały pokryte.

51.

RCL

Art.
49
300
§
3

49

Na tle propozycji brzmienia przepisu art. 300 § 3 ustawy - Kodeks spółek
handlowych (art. 1 pkt 8 projektu) nie jest jasna intencja projektodawcy, czy termin
„w przepisach ustawy" odnosi się do Kodeksu spółek handlowych, czy tez do
innych ustaw. W przypadku gdy miałby odnosić się do innych ustaw jest uwaga
aktualna z pkt 2.

Uwaga nieuwzględniona.
Termin odnosi się do przepisów Kodeksu oraz
innych ustaw. Zmiana innych ustaw jest działaniem
nadmiarowym. W ocenie MPiT proponowana
technika legislacyjna nie rodzi zagrożenia dla
bezpieczeństwa obrotu. Kodeks jest ustawą
podstawą w regulowanym obszarze. Z kolei model
monistyczny z radą dyrektorów jest rozwiązaniem
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fakultatywnym.
52.

PG RP

Art.
49
300
§
3

49

Projektowany art. 300
§ 3 k.s.h. zawiera definicję dla całego k.s.h. (w
zamierzeniu Projektodawcy, choć nie jest to oczywiste, być może nawet o
szerszym zakresie). Tego typu definicja winna znaleźć się w przepisach
ogólnych (por. art. 150 § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20
czerwca 2002 r. w sprawie „zasad techniki prawodawczej” (tekst jedn. Dz. U. z
49
2016 r. poz. 283)). Art. 300 § 3 k.s.h. mógłby w takim wypadku zawierać
wyłączenie stosowania przedmiotowej definicji na potrzeby rozdziału, w którym
został umieszczony.
51

53.

PG RP

Art.
51
300
§
2

Poddaje się po rozwagę potrzebę zamieszczenia w projektowanym art. 300
po słowie „niedołożenia” słowa „należytej”.

§2

54.

KNF

Art.
52
300
§
3

Zarówno w przypadku spółki z o.o. jak i akcyjnej istnieje bezwzględny zakaz
zajmowania się przez członków zarządu interesami konkurencyjnymi. Zakaz ten
uchyla zgoda spółki. W przypadku PSA zakaz ten ma charakter dyspozytywny.
Dodatkowo projektowany przepis wprowadza zakaz udziału w konkurencyjnej
spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu albo dyrektora
co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego
członka zarządu albo dyrektora. Odwołanie do liczby posiadanych akcji, a nie
liczby głosów nie odzwierciedla rzeczywistego wpływu na działalność
spółki, zwłaszcza biorąc pod uwagę brak ograniczeń w uprzywilejowaniu
akcji w PSA. Istnieje więc ryzyko, że członkowie zarządu PSA będą mogli z
większą swobodą niż akcjonariusze spółki akcyjnej lub udziałowcy sp. z o.o.
zajmować się interesami konkurencyjnymi.

Uwaga o charakterze legislacyjnym.
Do rozważenia na etapie prac komisji prawniczej.
Nie jest to jednak definicja, a reguła interpretacyjna,
która dot. materii uregulowanej w rozdziale 3.

Uwaga nieuwzględniona

Uwaga uwzględniona.
Proponowane brzmienie przepisu:
„§ 3. Członek zarządu ani dyrektor nie mogą bez
zgody
spółki
zajmować
się
interesami
konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej
bądź
uczestniczyć
w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek
organu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej
spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez
członka zarządu albo dyrektora co najmniej 10%
ogólnej liczby głosów lub ogólnej liczby udziałów
lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej
jednego członka zarządu albo dyrektora. Jeżeli
umowa spółki nie stanowi inaczej, zgody udziela
organ uprawniony do powoływania członka
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organu.”.
55.

KNF

Art.
58
300
§
1 pkt 4

Wg tego przepisu zamówienia handlowe, pisma i strona internetowa spółki
powinna zawierać informację o wysokości kapitału akcyjnego. Kapitał ten
charakteryzuje się, jak wskazują sami autorzy Projektu, dużą płynnością.
Wskazywanie jego kwoty w pismach i zamówieniach handlowych, składanych w
formie papierowej, wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego może wprowadzać
kontrahentów w błąd.

56.

PG RP

Art.
59
300
§
4

Proponuje się rozważenie możliwości uzupełnienia projektowanego art. 300 § 4
k.s.h., na wzór unormowań odnoszących się do spółki akcyjnej, o postanowienie,
zgodnie z którym członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w
czynnościach także uchwałą akcjonariuszy.

57.

PG RP

Art.
64
300
§
2 zd. 3

Projektowany art. 300 § 2 zd. 3 k.s.h. zawiera błąd wskazując, że zarząd ma
o określonych czynnościach zawiadamiać sąd rejestrowy, przesyłając odpis aktu
notarialnego. Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291) z aktów notarialnych sporządzane są
nie odpisy lecz wypisy.

Uwaga uwzględniona.

58.

RCL

Art.
67
300
§
1

Proponowane w projekcie przepisy odnoszące się do prostej spółki akcyjnej
zawierają regulacje dotyczące instytucji istniejących w innych spółkach
kapitałowych, z tym że przepisy regulujące tą instytucje są bardziej rozbudowane.
67
Przykładowo przepis art. 300 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych
reguluje kompetencje rady nadzorczej do zawieszenia w czynnościach
poszczególnych lub wszystkich członków zarządu i delegowania członków
rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności zawieszonych
członków zarządu. Takie kompetencje wobec członków rady nadzorczej w
spółce akcyjnej przewiduje przepis art. 383 § 1 ustawy – Kodeks spółek
handlowych. Tymczasem projektowane przepisy w prostej spółce akcyjnej
dodatkowo regulują prawa i obowiązki delegowanych członków rady nadzorczej.
Brak takich regulacji w spółce akcyjnej. Wobec powyższego, nasuwa się pytanie
czy taki był zamiar projektodawcy i czy na tle takich przepisów nie powstaną
wątpliwości interpretacyjne.

Wyjaśnienie MPiT:

59

64

Uwaga uwzględniona.

Uwaga uwzględniona.

Przepisy o PSA nie będą mogły determinować
ugruntowanej
wykładni
przepisów
SA.
Jednocześnie, projekt stara się doregulowywać
kwestie, które mogą być problematyczne w
praktyce, zgodnie z założeniem prostoty spółki.
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59.

60.

PG RP

PG RP

Art.
67
300 §
1

Zwraca się uwagę na mogącą stanowić źródło wątpliwości interpretacyjnych
różnicę (dodane w projekcie słowa „na czas określony”) pomiędzy projektowanym
67
art. 300 § 1 k.s.h. a jego odpowiednikiem w ramach regulacji dotyczącej spółki
akcyjnej (art. 383 § 1 k.s.h.).

art.
70
300
§
1

Projektowany art. 300 § 1 k.s.h. jest błędnie sformułowany redakcyjnie (jego
obecne brzmienie: „Rada dyrektorów prowadzi sprawy spółki, reprezentuje spółkę
oraz sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw spółki, a w przypadku, o którym
73
mowa w art. 300 § 1 k.s.h., sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw spółki
[podkreślania własne – M.S.].”).

70

Uwaga uwzględniona.
Usunięto sformułowanie „na czas określony”.

Uwaga o charakterze redakcyjnym.
Przepis może zostać dopracowany pod względem
redakcyjnym na etapie prac komisji prawniczej.

74

Uwaga uwzględniona

76

Uwaga uwzględniona

61.

PG RP

Art.
74
300
§
3

Projektowany art. 300 § 3 k.s.h. jawi się jako sformułowany nieoptymalnie z
językowego punktu widzenia. Otóż wydaje się zbędnym wskazywanie, że
określone przepisy nie wyłączają ustanowienia prokury „jednoosobowej lub
łącznej” w sytuacji, gdy inne niż wymienione rodzaje prokury nie występują. W
takim wypadku wystarczające jest posłużenie się pojęciem „prokury” bez
dodatkowych określeń (lege non distinguente będzie się ono odnosiło do
wszystkich rodzajów prokury). Należy dodatkowo zwrócić uwagę, że k.c. definiuje
jedynie prokurę łączą (w nauce prawa prokura jednoosobowa nazywana jest także
samoistną lub samodzielną), a pojęcie prokury jednoosobowej występuje jedynie
w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 999) – por. art. 121 ust. 2). Godzi
się także zwrócić uwagę, że ogólnym pojęciem prokury posługują się stanowiące
74
odpowiedniki projektowanego art. 300 § 3 k.s.h. w spółce z o.o. oraz w spółce
akcyjnej (por. odpowiednio art. 205 § 3 k.s.h. i art. 373 § 3 k.s.h.). Analogicznej
63
natury zastrzeżenia zgłasza się względem projektowanego art. 300 § 3 k.s.h.

62.

PG RP

Art.
76
300
§
1i2

Projektowane art. 300 § 1 i 2 k.s.h. nie są kompatybilne z ich odpowiednikami w
spółce z o.o. i spółce akcyjnej (art. 210 § 1 k.s.h. oraz art. 379 § 1 k.s.h.) – raz
używa się słowa „umowa” w liczbie pojedynczej, raz zaś w liczbie mnogiej. Należy
rozważyć potrzebę stosowania jednolitych sformułowań.

63.

PG RP

Art.
76
300
§
2

Zwraca się uwagę, że projektowany art. 300 § 2 k.s.h. jako podmiot władny
ustalić wynagrodzenie dyrektorów wskazuje pełnomocnika powołanego uchwałą
akcjonariuszy oraz, jeżeli umowa spółki to przewiduje, w określonych wypadkach,

76

Uwaga nieuwzględniona.
Wyjaśnienie MPiT: Dyrektor niewykonawczy jako
członek rady dyrektorów jest funkcjonariuszem
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dyrektora niewykonawczego, działającego na podstawie uchwały rady dyrektorów,
podjętej wyłącznie przez dyrektorów niewykonawczych, pomijając samo
zgromadzenie akcjonariuszy. Takie rozwiązanie może być postrzegane jako nie w
pełni racjonalne z punktu widzenia potrzeby zapewnienia efektywnego
działania PSA (zwłaszcza, gdy pomiędzy spółką a członkiem jej organu nie jest
zawierana odrębna umowa (np. umowa o pracę), lecz źródłem stosunku
prawnego między stronami jest wyłącznie uchwała o powołaniu do pełnienia
określonej funkcji).
64.

PG RP

83

Art.
83
300
§
1

Odnośnie do projektowanego art. 300 § 1 k.s.h. wskazuje się podniesienie w
stosunku do regulacji spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej progu, od którego
akcjonariusze mogą żądać umieszczania określonych spraw w porządku
obrad najbliższego zgromadzenia akcjonariuszy. W pozostałych spółkach
kapitałowych uprawniona w tym zakresie jest osoba lub osoby reprezentujące
1
1/20 kapitału zakładowego (por. art. 236 § 1 k.s.h. i art. 401 § 1 k.s.h.). Z
uzasadnienia projektowanej regulacji nie wynika, z jakiej przyczyny ogranicza ona
w stosunku do pozostałych spółek kapitałowych uprawnienia akcjonariuszy
(wspólników) mniejszościowych. Trzeba mieć przy tym na uwadze, że
projektowany próg jest tożsamy z wymogami dla żądania zwołania zgromadzenia
akcjonariuszy i umieszczania określonych spraw w porządku obrad, które wydaje
się być uprawnieniem dalej idącym).
83

65.

PG RP

Art.
83
300
§
2 zd. 1

Projektowany art. 300 § 2 zd. 1 k.s.h. zawiera błąd fleksyjny – miast
„wprowadzone” winno być „wprowadzonych”.

66.

PG RP

Art.
85
300
§
1i2

Projektowane art. 300 § 1 i 2 k.s.h. w przeciwieństwie do odpowiadających im
uregulowań odnoszących się do spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej dopuszczają
odbywanie zgromadzeń akcjonariuszy poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. W uzasadnieniu projektowanej regulacji brak jest wyjaśnienia dlaczego
odstąpiono od obecnych rozwiązań jak również, w przypadku uznania ich za
nieodpowiednie, dlaczego dotychczasowe rozwiązania nie ulegają modyfikacji.
Zwraca się przy tym uwagę na trudności, jakie mogą powstać przy odbywaniu za
granicą, w szczególności zaś w państwach nienależących do EOG, zgromadzeń
akcjonariuszy, których uchwały wymagają zaprotokołowania przez notariusza, co

85

spółki pochodzącym
z wyboru. Daje to
wystarczającą legitymację – wraz z odpowiednimi
postanowieniami umowy spółki oraz uchwałą
dyrektorów niewykonawczych – do ustalania
wynagrodzenia dyrektorów wykonawczych.

Uwaga uwzględniona.
Regulacja została uspójniona z
dotyczącymi spółki akcyjnej (1/20).

przepisami

Uwaga uwzględniona.

Wyjaśnienie MPiT: Celem projektu jest zapewnienie
jak najbardziej elastycznych zasad podejmowania
decyzji w PSA, przy uwzględnieniu, że w procesie
tym mogą uczestniczyć podmioty mające siedzibę
poza granicami RP (zwłaszcza inwestorzy). Nie
zwalnia to oczywiście z obowiązku przestrzegania
przepisów prawa polskiego, w tym – zachowania
formy aktu notarialnego dla zmian umowy spółki.
Muszą to brać pod uwagę akcjonariusze, decydując
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dotyczy w szczególności potrzeby zapewnienia odpowiedniego poziomu pewności
prawnej w odniesieniu do podejmowanych czynności (np. późniejszych trudności
z dotarciem do oryginalnych dokumentów). Wskazane wątpliwości mogą być
oceniane, jako nierównoważone w sposób dostateczny poprzez elastyczność jaką
zapewnia projektowana regulacja.

w umowie spółki o miejscu odbywania zgromadzeń.
Na skutek uwagi PGRP, MPiT zdecydowało się
ograniczyć możliwość korzystania z tej możliwości,
by wykluczyć ryzyko pokrzywdzenia w ten sposób
akcjonariuszy
mniejszościowych.
Regulacja
zostanie uzupełniona o przepis zgodnie z którym
zmiana umowy spółki przewidująca odbywanie
zgromadzeń poza terytorium RP wymaga
jednomyślnej uchwały zgromadzenia akcjonariuszy.
Nie zachodzi możliwość odstąpienia od formy
zastrzeżonej
dla
protokołów
czy
uchwał
zgromadzenia akcjonariuszy na podstawie art. 25
PPM. Sporządzenia protokołu albo podjęcia
uchwały nie można uznać za czynność prawną
poddaną statutowi kontraktowemu. Ich forma jest
poddana statutowi korporacyjnemu (lex societatis),
który normuje art. 17 PPM. Forma jakiej wymaga
podejmowanie
decyzji
przez
zgromadzenie
akcjonariuszy należy do kompetencji i zasady
działania zgromadzenia akcjonariuszy (art. 17 ust. 3
pkt 5 PPM). W związku z tym, poddana jest prawu
państwa, w którym spółka ma siedzibę i nie ma
możliwości wyboru prawa innego państwa.

67.

PG RP

Art.
90
300

90

Odnośnie do projektowanego art. 300
k.s.h. poddaje się pod rozwagę
możliwość uzupełnienia regulacji o prawo akcjonariuszy i innych osób
uprawnionych do udziału w zgromadzeniu akcjonariuszy do żądania odpisu
listy uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu akcjonariuszy (też
w formie elektronicznej).

Uwaga uwzględniona.

90

W odniesieniu do końcowej części projektowanego art. 300 k.s.h. sugeruje się
możliwość zastąpienia poprzedzającego słowa „adresy poczty elektronicznej”
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spójnika „lub” spójnikiem „i” ewentualnie z zastrzeżeniem, „jeżeli zostały podane”.
68.

PG RP

Art.
91
300 §
3

Poddaje się pod rozwagę zasadność uzupełnienia zawartej w projektowanym art.
91
300 § 3 k.s.h. regulacji o zakaz zmiany kolejności spraw zamieszczonych w
porządku obrad (regulacja na wzór art. 409 § 2 k.s.h.).

Uwaga uwzględniona.

69.

PG RP

Art.
92
300
§
2

Zwraca się uwagę na trudności, jakie mogą powstać w następstwie
dopuszczenia w określonych sytuacjach stosowania formy dokumentowej
92
(por. art. 300 § 2 k.s.h. dotyczący pełnomocnictwa). Forma ta może być
zachowana w szczególności poprzez przedstawienie nagrania dźwięku lub
obrazu i dźwięku . Dokumenty utrwalające oświadczenia w takich postaciach
mogą rodzić trudności „techniczne” w posługiwaniu się nimi.

Proponujemy nie wprowadzać zmian w zakresie
formy czynności, ale częściowe uwzględnienie
uwagi polegać może na dodaniu w przepisach
1
o PSA odpowiednika art. 412 § 5 KSH oraz
ujednoliceniu formy dla: zbycia lub obciążenia akcji,
zgody na te czynność, oświadczenia o skorzystaniu
z prawa pierwszeństwa, zgody zarządu na nabycie
akcji
oraz
umowy
objęcia
akcji
(forma
dokumentowa).

W ocenie PG RP nie mniej istotną wartością jest zapewnienie bezpieczeństwa
obrotu prawnego. Może być kwestionowane twierdzenie, jakoby konieczność
zachowania formy pisemnej stanowiła nadmierne obciążenie, zwłaszcza że
równoważną jest dla niej forma elektroniczna.
uwaga nr 45 (kwestia formy dokumentowej) miała charakter szerszy, niż
odnoszący się li tylko do pełnomocnictwa, o którym ma być mowa w
projektowanym art. 30092 § 2 k.s.h. PG RP nie stoi jednak na stanowisku, że
forma dokumentowa jako taka nie powinna być stosowana przy składaniu różnego
rodzaju oświadczeń, o których mowa w k.s.h., lecz pragnie poddać pod Państwa
osąd okoliczność, czy względy szeroko rozumianego bezpieczeństwa obrotu lub
inne doniosłe okoliczności nie uzasadniają statuowania wymogu formy surowszej.
W odniesieniu do przewidzenia wskazanej formy w zamierzonych regulacjach art.
39
82
83
300 § 6 (z zastrzeżeniem, o którym mowa poniżej), art. 300 § 2 art. 300 § 1 i
85
art. 300 § 2 nie zgłasza się uwag. Rzecz przedstawia się odmiennie w
przypadku pozostałych norm, które zasadniczo odnoszą się do nabywania
(obejmowania) akcji.
34

Stosownie do projektowanego art. 300 § 3 k.s.h., zbycie lub obciążenie akcji
powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Akcje z kolei
mają być ujmowane w ewidencji akcji, w odniesieniu do której rozwiązania
podlegać będą uspójnieniu z projektowanymi przepisami o rejestrze akcji w spółce

Proponujemy pozostać przy formie dokumentowej.
Bardzo ważnym założeniem PSA jest prostota i
elastyczność jej funkcjonowania. Należy ją odnieść
zwłaszcza do zasad podejmowania uchwał przez
akcjonariuszy.
Pragniemy zwrócić uwagę, że w związku z
obowiązkiem wdrożenia dyrektywy 2007/36/WE PE
i Rady w sprawie wykonywania niektórych praw
akcjonariuszy spółek notowanych na rynku
regulowanym,
zniesiono
nadmierne
bariery
(wymogi formalne) co do uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu
spółki
publicznej.
Stosowne
1
regulacje KSH (zob. np. art. 412 KSH) posługują
się pojęciem „postaci elektronicznej”, która nie
wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem
elektronicznym (np. e-mail czy SMS), gdyż
regulacje te były wprowadzane do KSH na długo
przed uregulowaniem w KC formy dokumentowej.
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akcyjnej (UD117). Fakt prowadzenia ewidencji implikuje potrzebę przedstawiania
podmiotowi, któremu ów obowiązek zostanie powierzony dokumentów
stanowiących podstawę dokonywania wpisów w tej ewidencji. Forma
dokumentowa (mogąca znaleźć wyraz np. w nagraniach obrazu lub dźwięku)
może rodzić tu pewne trudności, zwłaszcza w kontekście potrzeby
przechowywania dokumentów stanowiących podstawę wpisu oraz zapoznawania
się z nimi przez osoby trzecie. Jednym z wymaganych do przedstawienia
organowi prowadzącemu ewidencję dokumentów może być zgoda, o której mowa
36
w projektowanym art. 300 § 3 k.s.h.
39

W kontekście projektowanego art. 300
§ 5 k.s.h. należy wskazać, że
oświadczenie, o którym mowa w tym przepisie jest częścią zawierania umowy, dla
34
której projektowany art. 300 § 3 k.s.h. przewiduje formę pisemną pod rygorem
nieważności. Jako uprawnione jawi się postawienie tezy, że brak jest przesłanek,
aby czynić wyłom od tej regulacji, zwłaszcza że umowa (oba oświadczenia) mają
posłużyć do dokonania wpisu w ewidencji akcji. Nadto, zwraca się uwagę, że
39
można rozważyć potrzebę zmiany projektowanego art. 300 § 5 k.s.h. poprzez
wskazanie, że zarząd nie tylko informuje zbywcę o akcjonariuszach, którzy
skorzystali z prawa pierwszeństwa, lecz także przekazuje zbywcy oświadczenia
tych akcjonariuszy tak, aby mogło dojść do zawarcia umowy zbycia akcji.
Uprzejmie prosi się także o rozważenie, czy zgoda, o której mowa w
39
projektowanym art. 300 § 7 k.s.h. nie powinna mieć także formy pisemnej pod
rygorem nieważności (w takim wypadku racjonalnym byłoby pozostawienie formy
39
dokumentowej w projektowanym art. 300 § 6 k.s.h.).

Nie ma w naszej opinii uzasadnienia dla
wprowadzania w przepisach o prostej spółce
akcyjnej formy surowszej niż przewidziana dla
„pełnych” spółek akcyjnych, i to spółek publicznych.
O ile oczywista jest konieczność zagwarantowania
bezpieczeństwa obrotu, to trudno zgodzić się
z wątpliwościami w tym zakresie, w przypadku, gdy
projekt w istocie „przenosi” na PSA nowoczesne,
wymagane przez prawodawcę europejskiego
regulacje
dotyczące
odbywania
walnych
zgromadzeń. Tym bardziej, że jak wskazano wyżej,
jednym z podstawowych założeń projektu jest
uproszczenie procedur w PSA, zwłaszcza ich
formalizmu, w tym ułatwienie akcjonariuszom
udziału w zgromadzeniu, co z kolei pokrywa się z
celem dyrektywy 2007/36/WE.
Niemniej, wychodząc naprzeciw wątpliwości
zgłoszonej w uwadze, proponujemy uzupełnić art.
92
1
300 § 2 o przepis analogiczny do art. 412 § 5
KSH:
„Spółka
podejmuje
odpowiednie,
proporcjonalne
do
celu
działania
służące
identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu
weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego
w postaci elektronicznej.”.

34

Z podobnych względów (forma zbycia akcji z projektowanego art. 300 § 3 k.s.h.
(przy zastrzeżeniu odróżniania zbycia od objęcia akcji) oraz kwestie związane z
prowadzeniem ewidencji akcji), poddaje się pod Państwa rozwagę możliwość
103
modyfikacji art. 300 § 3 k.s.h.

M.in. na skutek uwag zgłoszonych w ramach
konsultacji publicznych, projektodawca zdecydował
się dla zbycia lub obciążenia akcji zastrzec formę
do9kumentową. Projektodawca zamierza również
uspójnić przepisy dot. PSA z projektem UD117 w
zakresie obowiązku przedłożenia podmiotowi
prowadzącemu rejestr akcjonariuszy dokumenty
uzasadniające dokonanie wpisu. Zgodnie jednak z

27

3

art. 77 KC, dokumentem jest nośnik informacji
umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Z
przepisu tego nie wynika zatem obowiązek
przedstawienia dokumentów w formie pisemnej w
rozumieniu art. 78 KC.. Co więcej, projekt UD117
przewiduje uchylenie art. 339 KSH, który
w obecnym stanie prawnym wymaga pisemnego
oświadczenia dla przeniesienia akcji. Jak wskazuje
się w uzasadnieniu tego projektu: „Dematerializacja
akcji imiennych, która zniweczy funkcjonowanie w
obrocie papierowej postaci akcji powoduje, że
komentowany przepis straci swoje uzasadnienie.”.
Niemniej, z uwagi na obowiązek udokumentowania
swych praw na etapie żądania wpisu do rejestru
akcjonariuszy, nabywca akcji będzie musiał zadbać
o taką formę czynności, nie fakt zbycia nie budził
uzasadnionych
wątpliwości
podmiotu
prowadzącego rejestr. Dotyczy to również zgody
spółki na rozporządzenie akcją, jeśli jest
wymagana. Przeniesienie akcji nie nastąpi, jeśli
wpis nie zostanie dokonany. Nieuzasadnione
wydają się więc wątpliwości co do bezpieczeństwa
obrotu w związku z ograniczeniem formalizmu
rozporządzania akcjami zdematerializowanymi.
Planuje się zastrzeżenie formy dokumentowej
zarówno dla zbycia akcji jak i dla zgody spółki na
zbycie lub obciążenie akcji, oświadczenia
akcjonariusza
o
skorzystaniu
z
prawa
pierwszeństwa oraz umowy objęcia akcji. Nie jest
także w naszej ocenie uzasadnione przekazywanie
zbywcy oświadczenia akcjonariuszy dot. prawa
pierwszeństwa ani zaostrzanie w ustawie formy w
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jakiej zarząd udziela zgody na nabycie akcji w
ramach
prawa
pierwszeństwa.
Co
do
bezpieczeństwa obrotu przy zastosowaniu takiej
formy aktualne są powyższe wyjaśnienia. Warto
dodać, że wprowadzanie surowszych wymogów dla
zgody spółki albo zgody zarządu na nabycie akcji
czy dla umowy o objęcie akcji niż dla samej
czynności zbycia akcji byłoby nieracjonalne i
niweczyłoby cel tej regulacji. Zwłaszcza, że w
przypadku PSA, z założenia spółki zamkniętej,
która może opierać się na kapitale ludzkim,
ograniczenia zbywalności, w tym zastrzeżenie
prawa pierwszeństwa, mogą być często stosowane
w praktyce. Na niecelową rozbieżność tych form
zwraca zresztą uwagę Prokuratoria Generalna w
swej uwadze
70.

PG RP

94

Art.
94
300

Poddaje się pod rozwagę potrzebę modyfikacji projektowanego art. 300 k.s.h. w
ten sposób, ażeby wprost odnosił się on także innych niż akcjonariusz osób
uprawnionych do udziału w zgromadzeniu akcjonariuszy (zastawnika i
użytkownika akcji). Równolegle istnieje możliwość doprecyzowania regulacji
zawartej w art. 428 k.s.h.
95

71.

PG RP

Art.
95
300

W zakresie projektowanego art. 300 k.s.h. zwraca się uwagę na możliwość
rozważenia zasadności wprowadzenia regulacji na wzór art. 419 § 3 k.s.h.
wskazującego wprost, że zniesienie przywileju akcji niemej powoduje
uzyskanie przez akcjonariusza prawa głosu z takiej akcji.

72.

PG RP

Art.
97
300

Projektowany art. 300 k.s.h. może być postrzegany jako wadliwie sformułowany
co najmniej w zakresie jego § 4, gdzie mowa jest o dołączaniu do księgi
protokołów wyłącznie wypisów protokołów wraz z dowodami zwołania
zgromadzania akcjonariuszy oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez
akcjonariuszy. Jakkolwiek przepis ten zdaje się być planowany jako mający
zastosowanie do wszystkich uchwał zgromadzenia, jest on adekwatny jedynie w
odniesieniu do uchwał umieszczonych w protokole sporządzonym przez

97

Uwaga nieuwzględniona.
Brzmienie jest spójne z art. 428 k.s.h. Zmiany w
przepisach o WZA wykraczają poza zakres
projektu.
Uwaga uwzględniona.

Uwaga uwzględniona.
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notariusza (te zasadniczo obejmować mają wypadki wskazane w projektowanym
97
art. 300 § 2 k.s.h.). Należy rozważyć wpisywanie pozostałych uchwał (uchwał
97
z projektowanego art. 300 § 1 k.s.h.) wprost do księgi protokołów, na wzór
unormowania z art. 248 § 1 k.s.h.
98

73.

PG RP

Art.
98
300

Odesłanie zawarte w projektowanym art. 300 k.s.h. jest nieprawidłowe z punktu
widzenia zasad techniki legislacyjnej (naruszenie § 157 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „zasad techniki
prawodawczej” (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

Uwaga uwzględniona.

74.

PG RP

Art.
98
300
§
2

Brak jest wyjaśnienia z jakiej przyczyny w przypadku prostej spółki akcyjnej ma
98
nastąpić (projektowany art. 300
§ 2 k.s.h) odejście od zasady tajności
głosowania przy wyborach oraz w sprawach osobowych, która to zasada
obowiązuje w przypadku pozostałych spółek kapitałowych (art. 420 § 2 k.s.h. oraz
art. 247 k.s.h.).

Wyjaśnienie MPiT: Jest to zamierzone. W przepisie
wymieniono wszystkie istotne sprawy osobowe.
Zrezygnowano z tej kategorii by wykluczyć
nadużycia wynikające ze zbyt szerokiej interpretacji
tego pojęcia. W praktyce może to by pretekst do
zaskarżania uchwał. Prawa akcjonariuszy chroni
w sposób dostateczny prawo żądania tajności
96
głosowania (art. 300 § 3).
Uzasadnienie zostanie w tym zakresie uzupełnione.

75.

76.

PG RP

RCL

99

Art.
99
300

Projektowany art. 300
zawiera definicję dla całego k.s.h. (w zamierzeniu
Projektodawcy, choć nie jest to oczywiste, być może nawet o szerszym zakresie).
Tego typu definicja winna znaleźć się w przepisach ogólnych.

Uwaga nieaktualna.

Art.
100
300
§ 3 i art.
123
300

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych
ustaw zawiera liczne odesłania do „odpowiedniego" stosowania innych
przepisów, które również zawierają odesłania, co może w sposób istotny
utrudnić czytelność projektowanych norm prawnych i tym samym przyczynić się
100
do licznych, wzajemnie sprzecznych interpretacji. Dla przykładu przepis art. 300
§ 3 ustawy - Kodeks spółek handlowych (art. 1 pkt 8 projektu) odsyła do przepisu
1
art. 255 § 4, który z kolei zawiera odesłanie do przepisu art. 240 albo przepis art.
123
300
odsyła między innymi do art. 291, który odsyła do danych zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 167 § 1 pkt 2 lub art. 262 § 2 pkt 3.

Uwaga uwzględniona.

Projekt
posługuje
zgromadzenia.

się

pojęciem

walnego
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77.

PG RP

Art.
100
300
§3

Nie jest jasna przyczyna, dla której w projektowanym art. 300
§ 3 k.s.h.
zawarto odesłanie do art. 170 k.s.h. (ten ostatni reguluje inną materię niż
stanowiąca podstawę odesłania).

Uwaga uwzględniona.

78.

PG RP

Art.
101
300

Termin „ustanowienie”, którym Projektodawca posłużył się w końcowej
101
części projektowanego art. 300
k.s.h. jawi się jako niedostatecznie
precyzyjny. W szczególności brak jest jasności czy należy go utożsamiać z
emisją akcji.

Uwaga uwzględniona.

108

Uwaga uwzględniona.

79.

PG RP

Art.
108
300
§
1

Odnośnie do projektowanego art. 300
§ 1 k.s.h. poddaje się pod rozwagę
potrzebę weryfikacji odniesienia się w nim do „niniejszego oddziału” w miejsce
„niniejszego rozdziału” .

80.

PG RP

Art.
119
300
§
5

Sugeruje się, aby w projektowanym art. 300 § 5 k.s.h. sformułowanie „art. 461 –
465, art. 466 – 473” zastąpić sformułowaniem „art. 461 – art. 473”.

81.

PG RP

Art.
121
300
§
8

Art. 300
§ 8 k.s.h. w projektowanym brzmieniu może być oceniany jako
potencjalne źródło nadużyć ze strony osób chcących zaburzyć przebieg procesu
likwidacji prostej spółki akcyjnej. Daje on bowiem sposobność doprowadzenia
do zawieszenia (zwrot „zawiesza” sugeruje obligatoryjny charakter
czynności) postępowania w przedmiocie wyrażenia zgody na przejęcie majątku
spółki przez akcjonariusza przejmującego poprzez samo wytoczenie powództwa.
Wytoczenie powództwa, nawet oczywiście bezzasadnego, może doprowadzić do
zawieszenia postępowania na wiele lat. Tymczasem procedura cywilna zapewnia
środki właściwe dla ochrony roszczeń niepieniężnych (por. art. 730 i nast.
kodeksu postępowania cywilnego). Środki te jawią się jako adekwatne i
dostatecznie elastyczne narzędzie w rękach powoda, o którym mowa w
121
projektowanym art. 300 § 8 k.s.h., dające jednocześnie sposobność zmiany lub
uchylenia postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia w wypadku
zmiany okoliczności.

119

121

Terminologia została ujednolicona („emisja” zamiast
„ustanowienia” akcji).

Uwaga uwzględniona.

Wyjaśnienie MPiT: Zawieszenie ma w omawianym
przypadku funkcję gwarancyjną dlatego pełna
fakultatywność nie jest w naszej ocenie pożądana.
Proponujemy zastosować rozwiązanie wzorowane
na przepisach o transgranicznym łączeniu spółek
18
(art. 516 ):
„W przypadku wniesienia powództwa o uchylenie
lub stwierdzenie nieważności uchwały, o której
mowa w § 1, sąd rejestrowy, na wniosek powoda,
zawiesza postępowanie w przedmiocie zezwolenia
na przejęcie majątku spółki przez akcjonariusza
przejmującego, chyba
że powództwo jest
niedopuszczalne albo oczywiście bezzasadne, albo
jeżeli sąd rejestrowy uzna, po rozpoznaniu wniosku
na rozprawie, że interes spółki, akcjonariuszy lub
wierzycieli uzasadnia przejęcie majątku spółki przez
akcjonariusza przejmującego bez zbędnej zwłoki.”.
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Oznacza
to,
że
sąd
musiałby
zawiesić
postępowanie,
chyba
że
powództwo
jest
niedopuszczalne albo oczywiście bezzasadne, albo
sąd rejestrowy uzna, po rozpoznaniu wniosku na
rozprawie, że interes akcjonariuszy nie stoi na
przeszkodzie przejęciu majątku spółki przez
akcjonariusza przejmującego.
123

82.

RCL

Art.
123
300

Na tle propozycji brzmienia art. 300 ustawy - Kodeks spółek handlowych (art. 1
pkt 8 projektu) dotyczącego kwestii odpowiedzialności cywilnoprawnej członków
zarządu i osób biorących udział w tworzeniu spółki budzi zastrzeżenia sposób
regulowania tej odpowiedzialności przez odesłanie do „odpowiedniego"
stosowania przepisów określających tę odpowiedzialność w spółce z o.o.
Przepisy regulujące zasady odpowiedzialności muszą być precyzyjne i nie
mogą pozostawiać swobody interpretacyjnej.

83.

PG RP

Art.
123
300

Odnośnie do projektowanego art. 300
k.s.h. w pierwszym rzędzie zwraca się
uwagę na mogący budzić wątpliwości przy stosowaniu wskazanego przepisu
sposób regulacji odpowiedzialności cywilnoprawnej określonych osób. Posłużenie
się odesłaniem do „odpowiedniego” stosowania wybranych przepisów
dotyczących spółki z o.o. w przypadku występowania dość istotnych różnic
pomiędzy PSA a spółką z o.o. potencjalnie jest źródłem istotnych trudności przy
dekodowaniu odpowiednich norm. Tego typu postanowienia powinny być
tymczasem możliwie precyzyjnie ujęte. Postuluje się rozważenie potrzeby
odstąpienia od konstrukcji odesłania i uregulowanie kwestii dotyczących
odpowiedzialności cywilnoprawnej wprost w przepisach dotyczących PSA.

84.

PG RP

Art.
123
300

Poważne wątpliwości budzi brak odesłania do art. 299 k.s.h. i art. 299 k.s.h.
Przepisy te stanowią istotną podstawę odpowiedzialności członków zarządu oraz
likwidatorów spółki z o.o. Ze względu na swą konstrukcję są one niejednokrotnie
postrzegane jako dogodniejsza podstawa realizacji roszczeń niż zasady ogólne
czy przepisy prawa upadłościowego. W literaturze i orzecznictwie Sądu
Najwyższego przyjmuje się, że członkowie zarządu spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością odpowiadają za zobowiązanie tej spółki na podstawie art. 299
k.s.h. bez względu na charakter zobowiązania. Wskazuje się w części literatury i

123

1

Uwaga uwzględniona.

Uwaga uwzględniona.

Uwaga uwzględniona.
W przepisach o PSA dodane zostały regulacje
1
odpowiadające art. 299 i 299 KSH.
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orzecznictwa, że odpowiedzialność ta dotyczy wszelkich zobowiązań spółki,
zarówno o charakterze cywilnoprawnym, jak i publicznoprawnym (np. wyroki Sądu
Najwyższego z dnia 20 maja 2004 r. (sygn. akt IV CK 376/03) oraz z dnia 27
października 2004 r. (sygn. akt IV CK 148/04) (podaję za: J. Strzępka (red.),
Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Wyd. 7, Warszawa 2015, komentarz do
art. 299, nb. 3). Opiniujący nie znajduje podstaw, aby we wskazanym zakresie
łagodniej traktować członków zarządu i likwidatorów PSA w stosunku do członków
zarządu i likwidatorów spółki z o.o. Proponowana regulacja może prowadzić do
wzrostu nadużyć w obrocie gospodarczym oraz uszczuplenia należności Skarbu
Państwa i podmiotów z jego udziałem. Stosunkowo lepsza pozycja członków
zarządu spółki akcyjnej podyktowana jest surowszym reżimem jakiemu poddana
jest ta spółka. Tego typu przesłanki nie zachodzą w odniesieniu do PSA.
85.

ZUS

Art.
123
300

a) Analizując przestawiony do opinii projekt należy zauważyć, że nie przewiduje
on odpowiedzialności solidarnej członków zarządu spółki za zobowiązania prostej
123
spółki akcyjnej. Projektowany art. 300 ustawy - Kodeks spółek handlowych nie
zawiera bowiem odesłania do odpowiedniego stosowania do członków
zarządu prostej spółki akcyjnej art. 299 ustawy, który stanowi o
odpowiedzialności solidarnej członków zarządu.
b) Projekt nie przewiduje również zmian w ustawie - Ordynacja podatkowa, w
szczególności w zakresie art. 116, który to przepis ma zastosowanie w
orzekaniu o odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe członków
zarządu spółek kapitałowych wskazanych w tym przepisie. Art. 116 ustawy Ordynacja podatkowa ma również odpowiednie zastosowanie przy orzekaniu o
odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z tytułu
nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. W naszej opinii, po
wprowadzeniu możliwości zakładania prostych spółek akcyjnych, Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych
powinien
mieć
możliwość
orzekania
o
odpowiedzialności członków zarządu prostych spółek akcyjnych na zasadach
analogicznych do innych spółek kapitałowych - spółka akcyjna, spółka z o.o.
Ponieważ projekt ustawy przewiduje, że w spółce ustanawia się zarząd albo radę
dyrektorów jako organ spółki, uwagi Zakładu dotyczące nieuregulowania w
projekcie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki odnoszą

a) Uwaga nieuwzględniona.
Regulacja PSA zapewnia ochronę wierzycieli spółki
w oparciu o zakaz wypłat pod tytułem
korporacyjnym, które zagrażałyby wypłacalności
spółki. Członkowie organów spółki odpowiadają za
zwrot wypłaty solidarnie z jej odbiorcą, chyba że nie
ponoszą winy.
b) Uwaga uwzględniona.
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się również do rady dyrektorów.
86.

PG RP

Art. 530
§2

Art. 1 pkt 10 projektowanej ustawy zawiera błąd – zmiana winna dotyczyć
zdania trzeciego, nie zaś zdania drugiego art. 530 § 2 k.s.h.

Uwaga uwzględniona.

87.

PG RP

Art. 551
§1

Poddaje się pod rozwagę potrzebę zastąpienia w projektowanym art. 551 § 1
k.s.h. występującego pomiędzy wyrazami „prosta spółka akcyjna” i wyrazami
„spółka akcyjna” spójnika „lub” spójnikiem „oraz”.

Uwaga uwzględniona.

88.

KNF

Art. 563

Przepisy dotyczące przekształcenia spółek wymagają doprecyzowania, ponieważ
nie przesądzają kwestii sposobu zamiany akcji bez nominału na wartość akcji o
określonym nominale. Uchwała o przekształceniu PSA powinna zawierać
element w postaci wartości nominalnej akcji (wskazano ten element jedynie w
odniesieniu do S.K.A.) – nowe brzmienie art. 563 Ksh.

Uwaga uwzględniona.

89.

PG RP

Art.
1
576 § 3

Wątpliwości może budzić także projektowany art. 576 § 3 k.s.h. w zakresie, w
jakim nie odnosi się on do akcji innych niż zapisane na rachunku papierów
wartościowych lub ujętych w ewidencji.

1

1

Uwaga uwzględniona.
Dodano dokument akcji.

90.

PG RP

Art.
1
576 § 5

Art. 1 pkt 23 projektowanej ustawy w proponowanym art. 576 § 5 k.s.h. pomija
okoliczność, że w PSA ma nie występować instytucja kapitału zakładowego.
Poddaje się pod rozwagę potrzebę uzupełnienia wskazanego przepisu
poprzez odniesienie do kapitału akcyjnego.

Uwaga uwzględniona.

91.

PG RP

Art.
1
576

Nie jest także jasna sama konstrukcja „odkupu”, o którym mowa w projektowanym
1
art. 576 k.s.h. W szczególności w odniesieniu do okoliczności, czy samo żądanie
odkupu stanowi ofertę zawarcia określonej umowy.

Wyjaśnienie MPiT: Charakter żądania odkupu
stanowi kwestię doktrynalną, pojawiającą się już na
11
gruncie analogicznej regulacji art. 516 KSH.

92.

PG RP

Art.
1
576 § 7

Poddaje się pod rozwagę potrzebę dodania w projektowanym art. 576 § 7 k.s.h.
po słowie „jeżeli” słowa „nie” , co pozwoli nadać przepisowi sens oraz zapewni
spójność logiczną. Zwraca się także uwagę na możliwość usunięcia przecinków
po słowie „wspólników” oraz po słowie „odkupu”.

Uwaga uwzględniona.

93.

PG RP

Art. 580

W projektowanym art. 580 k.s.h. w zdaniu pierwszym słowa „prostej spółki
akcyjnej” należy zamienić na słowa „prostej spółce akcyjnej”.

Uwaga uwzględniona.

1
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Art. 7
94.

RCL

Art. 7

Przepis art. 7 projektu ustawy jest zbędny, dostosowanie przepisów aktów
wykonawczych do postanowień zmienianej ustawy nie wymaga bowiem
uregulowania, wynika on z ogólnych zasad tworzenia prawa.

Uwaga uwzględniona.

UZASADNIENIE
95.

RCL

Zasadnym byłoby poszerzenie uzasadnienia o kwestie dotyczące braku
możliwości wprowadzenia proponowanych rozwiązań w ramach istniejących
spółek kapitałowych, w szczególności spółki z o.o.

Uwaga uwzględniona.

96.

PG RP

Niejako na marginesie zwraca się uwagę, że w przekazanych dokumentach brak
jest należytego uzasadnienia dla wprowadzenia nowego typu spółki
kapitałowej w ogóle, jak i dla stworzenia konstrukcji prostej spółki akcyjnej,
nie zaś prostej spółki z o.o. (bardziej rozbudowane uzasadnienie jest tu
pożądane w szczególności przez wzgląd na okoliczność, że wśród
zidentyfikowanych przez Projektodawcę wypadków przewidywania przez systemy
prawne państw obcych „prostych” spółek kapitałowych tylko w dwóch na
dwanaście rozwiązań umożliwiono tworzenie prostych spółek akcyjnych (w
pozostałych „uproszczono” spółkę z o.o.)). W szczególności jako wątpliwe może
być postrzegane odwoływanie się przez Projektodawcę do oczekiwań lub
problemów wąskiej grupy podmiotów przy tworzeniu rozwiązań o charakterze
systemowym (nowy podmiot będzie mógł być tworzony w każdym celu prawnie
dopuszczalnym). Projektodawca wskazując, „o ile zostaną stworzone korzystne
warunki dla rozwoju przedsięwzięć typu startup, sektor ten może wygenerować w
2023 r. ponad 2,2 mld zł wartości dodanej. Równocześnie w tej perspektywie
czasowej startupy mogą stworzyć ponad 50,3 tys. miejsc pracy, co przełoży się na
przychody gospodarstw domowych na poziomie 757 mln zł” nie podaje jaki
poziom podanych wskaźników jest oczekiwany w przypadku braku wprowadzenia
projektowanej regulacji lub posłużenia się przez Prawodawcę rozwiązaniami
alternatywnymi, co w sposób istotny utrudnia ocenę zasadności wprowadzenia do
system uprawnego nowego typu spółki kapitałowej. Brak też wystarczającej
analizy wykraczającej poza środowisko tzw. startupów. Uzasadnienie (ocena
skutków regulacji) nie jest wolne od błędów logicznych, oraz ogólnikowych,

Uwaga uwzględniona.
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pozbawionych istotnej wartości merytorycznej sformułowań. Nadto, nie zostały
wskazane podstawy pozwalające przyjąć założenie, że „wprowadzenie prostej
spółki akcyjnej do systemu prawnego przełoży się na wzrost liczby rejestrowanych
spółek kapitałowych o 3%”.

OSR
97.

PG RP

OSR

Oceniając wpływ wprowadzenia nowego rodzaju spółki kapitałowej na spadek
wpływów
z tytułu
podatku
od
czynności
cywilnoprawnych
przyjęto
niekorespondujące z rzeczywistością założenie, że tworzone są wyłącznie spółki o
minimalnym kapitale zakładowym oraz nie uwzględniono utraconych dochodów
związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego (w tym w spółkach
kapitałowych, które już istnieją a zostaną przekształcone w PSA).

Uwaga uwzględniona.

98.

RCL

OSR

W związku z informacją zawartą w OSR w pkt 6 dotyczącą konieczności
poniesienia kosztów wynikających z modernizacji systemu teleinformatycznego
KRS (rejestracja elektroniczna PSA) zauważa się, że zgodnie z przepisem art. 50
ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - „W
przyjmowanych przez Radę Ministrów projektach ustaw, których skutkiem
finansowym może być zmiana poziomu wydatków jednostek sektora finansów
publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów,
określa się w treści projektu maksymalny limit tych wydatków wyrażony kwotowo,
na okres 10 lat budżetowych wykonywania ustawy Jako przykład rozwiązania
legislacyjnego można podać określenie maksymalnego limitu wydatków również
związanych z modyfikacją systemu Krajowego Rejestru Sądowego, zawarte w art.
300 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089).

Uwaga uwzględniona.

99.

RCL

OSR

W związku z informacją zawartą w OSR w pkt 6 dotyczącą ubytku dochodów dla
jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatku od czynności
cywilnoprawnych zauważa się, że zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ,Projekt ustawy skutkującej zmianą
poziomu dochodów lub wydatków jednostek samorządu terytorialnego wymaga
określenia wysokości skutków tych zmian, wskazania źródeł ich sfinansowania

Projekt zostanie zaopiniowany przez KWRiST na
właściwym etapie prac legislacyjnych.
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oraz zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.".
DODATKOWO PROPONOWANE ZMIANY
100. KNF

W związku z wprowadzeniem do Ksh nowych regulacji dotyczących PSA, należy
rozważyć doprecyzowanie przepisu art. 78 ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999,
ze zm.) w sposób następujący: „W zakresie nieuregulowanym w ustawie do
krajowego zakładu ubezpieczeń i krajowego zakładu reasekuracji wykonujących
działalność w formie spółki akcyjnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 15
września 2000 r. – kodeks spółek handlowych, dotyczące spółki akcyjnej.”. Taka
redakcja przepisu, nie pozostawiałaby wątpliwości, że do krajowego zakładu
ubezpieczeń/reasekuracji działającego w formie spółki akcyjnej, w zakresie
nieuregulowanym w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
zastosowanie będą miały przepisy Ksh dotyczące spółki akcyjnej (a nie dotyczące
PSA). Wydaje się, że pozostałe przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej w sposób jasny, przejrzysty i nie pozostawiający wątpliwości
odsyłają do przepisów Ksh dotyczących spółki akcyjnej (vide art. 150 ust. 1, art.
161, art. 200, 328).

Wyjaśnienie MPiT:
Nie jest intencją projektodawcy umożliwienie
działania zakładom ubezpieczeń w formie PSA.
Mamy jednak wątpliwości, czy zmiana art. 78
ustawy
o
działalności
ubezpieczeniowej
i
reasekuracyjnej jej uzasadniona. Skoro zakład
ubezpieczeń może działać, co do zasady, w
wyłącznie spółki akcyjnej, nie ma wątpliwości, że
można do niego stosować wyłącznie przepisy o
spółce akcyjnej. PSA jest autonomiczną spółką
kapitałową – projektowane przepisy nie mają
zastosowania do spółek akcyjnych.

Na marginesie zwracamy uwagę, że ustawodawca, w ustawie o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przewidział konstrukcję „małej spółki akcyjnej”
w art. 101. Jest to rozwiązanie prawne przewidujące możliwość uznania przez
organ nadzoru zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność w formie spółki
akcyjnej, za małą spółkę akcyjną w przypadku, gdy spełnione są warunki
określone w powołanym przepisie.
Ze względu zatem na niewielką skalę działalności zakład ubezpieczeń działający
w formie spółki akcyjnej może uzyskać status „małej spółki akcyjnej”, co do
którego ustawodawca zliberalizował istniejące wymogi kapitałowe (do zakładu
ubezpieczeń uznanego za małą spółkę akcyjną nie stosuje się art. 80 ust. 1 i art.
272 ust. 1 pkt 1–3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).
Wydaje się zatem, że istniejąca formuła prawna „małej spółki akcyjnej” jest
rozwiązaniem wystarczającym dla podmiotów prowadzących działalność
ubezpieczeniową w niewielkiej skali i nie ma potrzeby ingerencji legislacyjnej przy
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okazji wprowadzania PSA.
101. RCL

Zauważa się celowość dokonania zmian w ustawie z dnia 9 września 2000 r.
o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1150) w
zakresie objęcia nowej spółki definicją spółki kapitałowej, a tym samym objęcia jej
opodatkowaniem, oraz dookreślenia przedmiotu opodatkowania np. w przypadku
3
podwyższenia kapitału akcyjnego z uwagi na proponowaną regulację art. 300 § 2
ustawy - Kodeks spółek handlowych (art. 1 pkt 8 projektu) oraz w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.)
np. art. 116 § 1 przez dodanie prostej spółki akcyjnej.

Wyjaśnienie MPiT: Podatek od czynności
cywilnoprawnych w polskim porządku prawnym
pełni funkcję podatku kapitałowego w rozumieniu
dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego
2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od
gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z
21.02.2008
r.,
str.
11).
Zgodnie
z art. 7 ust. 1 dyrektywy Nr 2008/7/WE państwo
członkowskie, które w dniu 1 stycznia 2006 r.
naliczało podatek od wkładów kapitałowych do
spółek kapitałowych, może go w dalszym ciągu
naliczać, pod warunkiem że jest on zgodny z art. 814 tej dyrektywy.
Biorąc pod uwagę, że w dniu 1 stycznia 2006 r.
prosta spółka akcyjna nie była unormowana w
polskim porządku prawnym i tym samym umowa tej
spółki oraz jej zmiana nie była w tej dacie
opodatkowana
podatkiem
od
czynności
cywilnoprawnych, to w konsekwencji nie może być
ona
objęta
podatkiem
od
czynności
cywilnoprawnych.

102. RCL

Zgodnie z informacją zawartą w uzasadnieniu niektóre rozwiązania proponowane
w prostej spółce akcyjnej mają na celu rozwiązanie problemów
interpretacyjnych istniejących w spółkach kapitałowych. Takim przykładem
jest kwestia zbycia akcji lub udziałów z naruszeniem ograniczeń dotyczących
35
rozporządzania. Projekt w art. 300 § 3 ustawy - Kodeks spółek handlowych (art.
1 pkt 8 projektu) jednoznacznie przesądza, że takie zbycie nie wywołuje skutków
prawnych. Z uzasadnienia wynika, że w doktrynie toczą się dyskusje na temat
konsekwencji zbycia akcji z naruszeniem ograniczeń dotyczących rozporządzania.
Zasadnym wydaje się zatem implementowanie powyższego rozwiązania również
do pozostałych spółek kapitałowych. Także inne rozwiązania wprowadzane w

Uwaga poza obszarem regulacji i właściwością
MPiT.
Celem projektodawcy jest nie tyle rozwiązywanie
problemów interpretacyjnych dot. istniejących
spółek co uniknięcie ich przy konstruowaniu
regulacji dot. PSA.F
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prostej spółce akcyjnej, związane na przykład z kwestią umożliwienia wyboru
modelu struktury organów spółki zasługują na to, aby korzystać z nich mogły
spółki już istniejące. Tym bardziej, że jak wynika to z uzasadnienia, to rozwiązanie
odpowiada tendencji dającej się zaobserwować od kilkunastu lat zarówno w
prawie unijnym, jak i w prawie krajowym państw członkowskich Unii Europejskiej.
103. PG RP

Poddaje się pod rozwagę Projektodawcy potrzebę nowelizacji ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 800).
Jakkolwiek bowiem członkowie organów zarządzających PSA objęci są normą
art. 116a § 1 Ordynacji podatkowej, to jednak brak jest normy, która nakładałaby
odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe prostej spółki akcyjnej w
organizacji na członków jej zarządu lub rady dyrektorów.

Uwaga uwzględniona.
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Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A S P R A W I E D L I W O Ś C I 1)
z dnia
w sprawie określenia wzorców dotyczących prostej spółki akcyjnej udostępnionych
w systemie teleinformatycznym
Na podstawie art. 3007 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek
handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujące wzorce dotyczące prostej spółki akcyjnej udostępnione w
systemie teleinformatycznym:
1)

wzorzec

umowy

prostej

spółki

akcyjnej,

zwany dalej

„wzorcem

umowy”,

stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)

wzorzec uchwały o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
do zawarcia z członkiem zarządu umowy prostej spółki akcyjnej przy wykorzystaniu
wzorca umowy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)

wzorzec uchwały o powołaniu pełnomocnika spółki akcyjnej do zawarcia z członkiem
zarządu umowy prostej spółki akcyjnej przy wykorzystaniu wzorca umowy,
stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4)

wzorzec oświadczenia członków zarządu prostej spółki akcyjnej o wysokości kapitału
akcyjnego, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5)

wzorzec oświadczenia członków zarządu prostej spółki akcyjnej o wniesieniu wkładów
na pokrycie akcji w części przewidzianej w umowie spółki, stanowiący załącznik nr 5 do
rozporządzenia;

6)

wzorzec listy akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej, stanowiący załącznik nr 6 do
rozporządzenia;

1)

2)

Minister Sprawiedliwości kieruje działem administracji rządowej – sprawiedliwość, na podstawie § 1 ust. 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakres działania
Ministra Sprawiedliwości (Dz. U. poz. 2230).
Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 398, 650, 1544,
2219 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 55 i 60.
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7)

wzorzec uchwały o ustanowieniu prokury przez prostą spółkę akcyjną, stanowiący
załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8)

wzorzec uchwały o ustanowieniu oddziału prostej spółki akcyjnej, stanowiący załącznik
nr 8 do rozporządzenia.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o systemie teleinformatycznym, rozumie się

przez to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123) służący do obsługi
zawiązania i dokonywania innych czynności dotyczących prostej spółki akcyjnej, której
umowę zawarto się przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie
teleinformatycznym oraz złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
dotyczący takiej spółki.
§ 2. W

przypadku

zawiązania

spółki

jednoosobowej

wzorzec

umowy

jest

wykorzystywany jako wzorzec aktu założycielskiego spółki jednoosobowej.
§ 3. Jeżeli wzorzec umowy przewiduje warianty treści poszczególnych postanowień,
należy dokonać wyboru poszczególnych wariantów, oznaczając wybrany wariant w systemie
teleinformatycznym.
§ 4. Osoby wskazywane we wzorcach oznacza się:
1)

jeżeli są osobami fizycznymi – imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL, a jeżeli
nie posiadają numeru PESEL numerem paszportu ze wskazaniem kraju wystawienia
paszportu, a także miejscem zamieszkania i adresem;

2)

jeżeli są osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi
osobowości prawnej – firmą bądź nazwą, numerem w Krajowym Rejestrze Sądowym, a
jeżeli podmiot nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – numerem we
właściwym rejestrze, z nazwą rejestru i określeniem organu prowadzącego rejestr, jeżeli
rejestr prowadzony jest za granicą – wskazaniem kraju, w którym jest prowadzony, a
także siedzibą i adresem.
§ 5. Wskazana we wzorcu umowy liczba osób jest przykładowa, a liczba akcjonariuszy

bądź członków organu nie jest ograniczona wzorcem umowy.
§ 6. Określając siedzibę i adres spółki, miejscowość na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej należy wskazać w oparciu o dane z systemu teleinformatycznego pobrane z
krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT.
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§ 7. Określając rok obrotowy, należy określić datę końcową pierwszego roku obrotowego
zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2018 r. poz. 395, z późn. zm.3)), przy czym data ta nie może być późniejsza niż 18 miesięcy
od dnia zawiązania spółki.
§ 8. Określając przedmiot działalności spółki, akcjonariusze posługują się systematyką
Polskiej Klasyfikacji Działalności według słownika tej klasyfikacji zamieszczonego w
systemie teleinformatycznym.
§ 9. Liczbę i numery akcji w spółce, liczbę i numery akcji objętych przez każdego
akcjonariusza, cenę emisyjną akcji, wartość wkładów pieniężnych i termin ich wniesienia, a
także okres kadencji członków organów określa się liczbami arabskimi oraz słownie.
§ 10. 1. W przypadku emisji kilku serii akcji, akcjonariusze dokonują wyboru rodzaju
akcji każdej z wyemitowanych serii spośród następujących wariantów: akcje zwykłe (seria
A1), akcje założycielskie (seria AZ), akcje uprzywilejowane co do głosu (seria AG), akcje
uprzywilejowane co do dywidendy (seria AD), akcje nieme (seria AN).
2. Wskazana we wzorcu liczba serii akcji wyemitowanych przez spółkę jest
przykładowa, przy czym system teleinformatyczny uniemożliwia wybór więcej niż jednej
serii każdego z rodzajów akcji, wskazanych w ust. 1.
§ 11. Przy określaniu akcji obejmowanych przez jednego akcjonariusza, możliwy jest
wybór akcji założycielskich (seria AZ) wraz z akcjami innej serii. W pozostałym zakresie
system teleinformatyczny uniemożliwia wybór więcej niż jednej serii akcji przy określaniu
akcji obejmowanych przez jednego akcjonariusza.
§ 12. System teleinformatyczny uniemożliwia określenie w umowie spółki terminu
wniesienia wkładów upływającego później niż trzy lata od dnia wpisu spółki do rejestru.
§ 13. Określenie kadencji członków organów następuje w latach, przy czym możliwe
jest ustalenie jako najkrótszej kadencji jednego roku.
§ 14. Określając funkcje członków organów, określa się je w zarządzie jako „prezes
zarządu” i „członek zarządu”, a w radzie nadzorczej jako „przewodniczący rady nadzorczej”,
„zastępca przewodniczącego rady nadzorczej” i „członek rady nadzorczej”.
3)

Zmiany tekstu jedno1itego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 398, 650, 1629,
2212 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 55.
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§ 15. W przypadku powołania rady nadzorczej system teleinformatyczny uniemożliwia
określenie w akcie powołania organu liczby członków rady nadzorczej mniejszej niż 3 osoby.
§ 16. Po podpisaniu dokumentu sporządzonego przy wykorzystaniu wzorca, w
dokumencie pochodzącym z systemu teleinformatycznego umieszczana jest informacja o
osobie podpisującej wraz z oznaczeniem rodzaju podpisu.
§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie …

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
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Załączniki
do rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości
Z dnia … (poz. …)
Załącznik nr 1
WZORZEC UMOWY PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ
Umowa prostej spółki akcyjnej
z dnia ………………………

§1
Stawający
1) ……………………………………………………………………………………………,
2) ……………………………………………………………………………………………,
3) ……………………………………………………………………………………………,
oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują prostą spółkę akcyjną, zwaną dalej
„Spółką”.
§2
Firma Spółki brzmi: …………..………………………….………………………………….
prosta spółka akcyjna.
§3
Siedzibą Spółki jest: …………………………………………………………………...……… .
§4
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) (PKD ………) ………………………………………………………………………………,
2) (PKD ………) ………………………………………………………………………………,
3) (PKD ………) …………………………………………………………………………… .
§5
Wariant A, który ma zastosowanie, jeżeli Spółka w ramach pierwszej emisji emituje jedną
serię akcji:
Akcje Spółki stanowią ………. (słownie: ……………) akcji serii A o numerach od 1 do
………… i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości ………….. (słownie: ……………) zł.
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Wszystkie Akcje serii A się są akcjami zwykłymi.
Wariant B, który ma zastosowanie, jeżeli Spółka w ramach pierwszej emisji emituje więcej niż
jedną serię akcji. Akcjonariusze dokonują wyboru rodzaju akcji każdej z serii spośród
następujących wariantów: akcje zwykłe, akcje założycielskie, akcje uprzywilejowane co do
głosu, akcje uprzywilejowane co do dywidendy, akcje nieme.
1. Liczba akcji Spółki wynosi ………. (słownie: ………….), w tym:
1) ………….. (słownie: ……………) akcji serii A1 / AZ / AG / AD / AN o numerach od 1 do
………… i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości ………….. (słownie: ……………) zł;
2) ………….. (słownie: ……………) akcji serii A1 / AZ / AG / AD / AN o numerach od 1 do
………… i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości ………….. (słownie: ……………) zł;
3) ………….. (słownie: ……………) akcji serii A1 / AZ / AG / AD / AN o numerach od 1 do
………… i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości ………….. (słownie: ……………) zł.
Poszczególnym rodzajom akcji odpowiadają następujące postanowienia umowne, stanowiące
kolejne ustępy § 5:
2. Akcje zwykłe: Wszystkie akcje serii A1 są akcjami zwykłymi.
3. Akcje założycielskie: Wszystkie akcje serii AZ są akcjami założycielskimi. Emisja nowych
akcji nie może naruszać minimalnego stosunku liczby głosów przypadających na akcje
założycielskie do ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki, który
wynosi ……. (słownie: ………..) %. W przypadku emisji nowych akcji, która mogłaby
naruszyć ten stosunek, liczba głosów z akcji założycielskich ulega odpowiedniemu
zwiększeniu.
4. Akcje uprzywilejowane co do głosu: Wszystkie akcje serii AG są uprzywilejowane co do
głosu, w ten sposób, że jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do dwóch głosów.
5. Akcje uprzywilejowane co do dywidendy: Wszystkie akcje serii AD są uprzywilejowane w
zakresie dywidendy, w ten sposób, że jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 150%
dywidendy przypadającej na jedną akcję zwykłą.
6. Akcje nieme: Wszystkie akcje serii AN. są uprzywilejowane w zakresie dywidendy, w ten
sposób, że jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 150% dywidendy przypadającej na
jedną akcję zwykłą. Wobec tych akcji jest wyłączone prawo głosu.
§6
Akcje w Spółce obejmują:
1) akcjonariusz …………….……………………………….. obejmuje: ………… (słownie:
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……………………) akcji serii A... o numerach od ……… (słownie: ………………………)
do ……… (słownie: ………………………),
2) akcjonariusz …………….……………………………….. obejmuje: ………… (słownie:
……………………) akcji serii A.. o numerach od ……… (słownie: ………………………)
do ……… (słownie: ………………………),
3) akcjonariusz …………….……………………………….. obejmuje: ………… (słownie:
…………………) akcji serii A.. o numerach od ………… (słownie: ………………………)
do ……… (słownie: ………………………).
Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku wyboru wariantu B w § 5 oraz
wyboru akcji założycielskich:
2. Akcje Spółki serii AZ obejmują:
1) akcjonariusz …………….……………………………….. obejmuje ………… (słownie:
………………………) akcji serii AZ o numerach od 1 do ………… (słownie:
………………………);
2) akcjonariusz …………….……………………………….. obejmuje: ………… (słownie:
………………………)

akcji

serii

AZ

o

numerach

od

…………

(słownie:

………………………) do ………… (słownie: ………………………),
3) akcjonariusz …………….……………………………….. obejmuje: ………… (słownie:
………………………)

akcji

serii

AZ

o

numerach

od

…………

(słownie:

………………………) do ………… (słownie: ………………………).
§7
Wszystkie akcje Spółki są pokrywane wkładami pieniężnymi.
§8
Akcjonariusze wnieśli następujące wkłady:
1) akcjonariusz ………….……………………………….. wniósł wkład pieniężny o wartości
………………………… (słownie: ………………………) zł;
2) akcjonariusz ………….……………………………….. wniósł wkład pieniężny o wartości
………………………… (słownie: ………………………) zł;
3) akcjonariusz ………….……………………………….. wniósł wkład pieniężny o wartości
………………………… (słownie: ………………………) zł.
Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie, jeżeli część wkładów ma zostać wniesiona po
wpisie Spółki do rejestru:
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2. Akcjonariusze zobowiązują się do wniesienia pozostałych wkładów w następujących
terminach:
1) akcjonariusz …………….……………………………….. zobowiązuje się do wniesienia
wkładu pieniężnego o wartości ………………………… (słownie: ………………………) zł
w terminie ……. (słownie: ………………………) dni / miesięcy / lat od dnia wpisu spółki
do rejestru;
2) akcjonariusz …………….……………………………….. zobowiązuje się do wniesienia
wkładu pieniężnego o wartości ………………………… (słownie: ………………………) zł
w terminie ……. (słownie: ………………………) dni / miesięcy / lat od dnia wpisu spółki
do rejestru;
3) akcjonariusz …………….……………………………….. zobowiązuje się do wniesienia
wkładu pieniężnego o wartości ………………………… (słownie: ………………………) zł
w terminie ……. (słownie: ………………………) dni / miesięcy / lat od dnia wpisu spółki
do rejestru.
§9
Wariant A
1. Rozporządzenie akcją w pełni pokrytą wymaga zgody Spółki.
2. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji, spółka w terminie trzydziestu (30)
dni wskaże innego nabywcę. Cena za sprzedawaną akcję będzie równa jej wartości godziwej
tej akcji. Zapłata ceny nastąpi w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia zawarcia umowy
sprzedaży akcji.
Wariant B
Rozporządzenie akcją w pełni pokrytą nie wymaga zgody Spółki.
Wariant C
1. Rozporządzenie akcją w pełni pokrytą nie wymaga zgody Spółki.
2. Pozostali akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do
zbycia przez innego akcjonariusza.
§ 10
Wariant A
Zastawnik i użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono
zastaw lub użytkowanie.
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Wariant B
Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw
lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo
rzeczowe oraz gdy w rejestrze akcjonariuszy dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o
upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.
§ 11
1. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy.
2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.
§ 12
Wariant A
Organami Spółki są:
1) Zarząd;
2) Walne zgromadzenie.
Wariant B
Organami Spółki są:
1) Zarząd;
2) Rada nadzorcza;
3) Walne zgromadzenie.
§ 13
Wariant A
1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych, odwoływanych,
i zawieszanych w czynnościach z ważnych powodów uchwałą akcjonariuszy.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi …………….
Wariant B
1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych, odwoływanych,
i zawieszanych w czynnościach z ważnych powodów uchwałą akcjonariuszy.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony.
Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj.
wyboru wariantu B w § 12.
3. Rada nadzorcza składa się co najmniej z …………… członków powoływanych i
odwoływanych uchwałą akcjonariuszy.
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4. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi …………….
§ 14
Wariant A
Jeżeli Zarząd składa się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu
Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka
Zarządu łącznie z prokurentem.
Wariant B
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu
samodzielnie.
§ 15
W skład pierwszego Zarządu Spółki akcjonariusze powołują:
1) ……………………………….…………………………, funkcja: …………………………,
2) ……………………………….…………………………, funkcja: …………………………,
3) ……………………………….…………………………, funkcja: ……………………… .
Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj.
wyboru wariantu B w § 12.
W skład pierwszej Rady nadzorczej akcjonariusze powołują:
1) ……………………………….…………………………, funkcja: …………………………,
2) ……………………………….…………………………, funkcja: …………………………,
3) ……………………………….…………………………, funkcja: ……………………… .
§ 16
1. Uchwały akcjonariuszy są podejmowane na zgromadzeniu akcjonariuszy albo poza
zgromadzeniem: na piśmie albo przy wykorzystaniu poczty elektronicznej z użyciem adresów
poczty elektronicznej wpisanych do rejestru akcjonariuszy.
2. Akcjonariusze mogą brać udział w zgromadzeniu akcjonariuszy przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej spełniających warunki wymagane przepisami prawa.
§ 17
Zgromadzenie akcjonariuszy jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim
akcji, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.
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§ 18
Uchwały akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa nie
stanowią inaczej.
§ 19
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia ……… roku.

Podpisy akcjonariuszy:
1) ………………….
2) ………………….
3) …………………
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Załącznik nr 2
WZORZEC UCHWAŁY O POWOŁANIU PEŁNOMOCNIKA SPÓŁKI Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DO ZAWARCIA Z CZŁONKIEM
ZARZĄDU UMOWY PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ PRZY WYKORZYSTANIU
WZORCA UMOWY
Uchwała nr ……………… z dnia ………………
§1
Zgromadzenie wspólników spółki …………………………………………, zwanej dalej
„Spółką”, działając na podstawie art. 210 § 11 Kodeksu spółek handlowych, postanawia
ustanowić
1)………………………………………………………………………………………………,
2) ………………………………………………………………………………………………,
pełnomocnikiem

/

pełnomocnikami

Spółki

do

zawarcia

umowy

spółki

…………………………………………………………………………………………………
z członkiem / członkami zarządu Spółki
1) ………………………………………………………………………………………………,
2) ………………………………………………………………………………………………,
§2
Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się
interesem Spółki / Pełnomocnicy są uprawnieni do samodzielnego kształtowania treści
umowy, kierując się interesem Spółki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano …… głosów za, …… głosów
przeciw.
Podpis Przewodniczącego Zgromadzenia wspólników:
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Załącznik nr 3
WZORZEC UCHWAŁY O POWOŁANIU PEŁNOMOCNIKA SPÓŁKI AKCYJNEJ DO
ZAWARCIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU UMOWY PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ PRZY
WYKORZYSTANIU WZORCA UMOWY
Uchwała nr ……… z dnia ………

§1
Walne Zgromadzenie spółki …………………...………………………………………………,
zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 379 § 11 Kodeksu spółek handlowych,
postanawia ustanowić
1) ………………………………………………………………………………………………,
2)……………………………………………………………………………………………….,
pełnomocnikiem

/

pełnomocnikami

Spółki

do

zawarcia

umowy

spółki

………………………………………………………………………………………………….
z członkiem / członkami zarządu Spółki
1) ………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………
§2
Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się
interesem Spółki / Pełnomocnicy są uprawnieni do samodzielnego kształtowania treści
umowy, kierując się interesem Spółki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano …… głosów za, …… głosów
przeciw.
Podpis Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
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Załącznik nr 4
WZORZEC OŚWIADCZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU
PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ O WYSOKOŚCI KAPITAŁU AKCYJNEGO

Członkowie Zarządu spółki ……………………………., zwanej dalej „Spółką”, oświadczają,
że

na

dzień

złożenia

niniejszego

oświadczenia

……………………….. (słownie: ………………..).

Podpisy wszystkich członków Zarządu:
1) ……………………………..
2) ……………………………..
3) ……………………………..

kapitał

akcyjny Spółki

wynosi
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Załącznik nr 5
WZORZEC OŚWIADCZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU
PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ O WNIESIENIU WKŁADÓW NA POKRYCIE AKCJI
W CZĘŚCI PRZEWIDZIANEJ W UMOWIE SPÓŁKI

Członkowie Zarządu spółki ……………………………., zwanej dalej „Spółką”, oświadczają,
że wszystkie wkłady do Spółki na pokrycie akcji zostały wniesione w części przewidzianej
w umowie spółki.

Podpisy wszystkich członków Zarządu:
1) ……………………………..
2) ……………………………..
3) ……………………………..
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Załącznik nr 6
WZORZEC LISTY AKCJONARIUSZY PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ
…………………………..……. Prosta spółka akcyjna
według stanu na dzień ………….
Imię i nazwisko / Nazwa

Podpisy wszystkich członków Zarządu:
1) ……………………………..
2) ……………………………..
3) ……………………………..

Liczba akcji
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Załącznik nr 7
WZORZEC UCHWAŁY O USTANOWIENIU PROKURY
PRZEZ PROSTĄ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ
Uchwała nr ……… z dnia ………

Zarząd

spółki

……………………………………………………………

ustanawia

prokurentem / prokurentami spółki następującą osobę / następujące osoby:
1) …………………………………………, rodzaj prokury: (oddzielna / łączna / oddziałowa
oddzielna / oddziałowa łączna); oznaczenie oddziału spółki1: ………………………………;
sposób wykonywania prokury2: …………………………… ;
2) …………………………………………, rodzaj prokury: (oddzielna / łączna / oddziałowa
oddzielna / oddziałowa łączna); oznaczenie oddziału spółki1: ………………………………;
sposób wykonywania prokury2: …………………………… .

Podpisy wszystkich członków Zarządu:
1) .........................................................
2) .........................................................
3) .........................................................
1

Dotyczy prokury oddziałowej oddzielnej i prokury oddziałowej łącznej.

2

Dotyczy prokury łącznej i prokury oddziałowej łącznej.
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Załącznik nr 8
WZORZEC UCHWAŁY O USTANOWIENIU ODDZIAŁU PROSTEJ SPÓŁKI
AKCYJNEJ
Uchwała nr ……………… z dnia ………………
§1
Zarząd spółki ………………………………………………………………, zwanej dalej
„Spółką” postanawia:
1) utworzyć oddział Spółki w ……………………;
2) ustalić, że siedziba oddziału Spółki w ………………………………… będzie się mieścić
przy ulicy …………………………………… nr ………… w ………………………………
oraz że Oddział Spółki będzie działał pod firmą: ………………………….………………… .
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ……… głosów za, ……… głosów
przeciw.
Podpisy wszystkich członków Zarządu:
1) .........................................................
2) .........................................................
3) .........................................................
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UZASADNIENIE
Projektowane rozporządzenie jest wykonaniem delegacji ustawowej zawartej
w art. 3007 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którą Minister Sprawiedliwości
określi, w drodze rozporządzenia, wzorzec umowy prostej spółki akcyjnej, a także wzorce
innych uchwał i czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym.
Projektowane rozporządzenie reguluje przede wszystkim zasady zawierania umowy
prostej

spółki

akcyjnej

przy

wykorzystaniu

wzorca

udostępnianego

w

systemie

teleinformatycznym. Wzorzec umowy (załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia) zawiera
podstawowe i wariantowe (naprzemienne) uregulowania poszczególnych paragrafów umowy
oraz zasady wyboru poszczególnych dopuszczalnych wariantów konstruowanej przez
użytkowników umowy. Przy określaniu wzorców oparto się na rozwiązaniach już
sprawdzonych – przewidzianych obecnie dla spółek handlowych rejestrowanych w systemie
teleinformatycznym. Uwzględniono przy tym praktykę funkcjonowania tego systemu
teleinformatycznego i jego możliwości techniczne.
Kształt wzorca umowy, przyjęty w projekcie rozporządzenia, jest na tyle elastyczny,
że umożliwia założycielom samodzielne kreowanie umowy spółki, w szczególności
przewidzenie akcji różnego rodzaju, co jest cechą charakterystyczną prostej spółki akcyjnej.
Takie ukształtowanie wzorca powinno stanowić zachętę do zakładania prostych spółek
akcyjnych w trybie S-24 i wpłynąć na atrakcyjność tej formy spółki w obrocie gospodarczym.
W celu zapewnienia sprawności postępowania przy zakładaniu spółek oraz sprawności
postępowania sądowego w przedmiocie ich rejestracji, a także mając na uwadze postulat,
by wypełnienie

wzorca

było

stosunkowo

proste,

przewidziano

w

tym

zakresie

ustandaryzowane wariantowe rozwiązania.
W załącznikach 2–8 do projektu rozporządzenia przewidziano wzorce uchwał i innych
czynności, które można będzie podjąć z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Obok
wzorca umowy projektodawca przewiduje przede wszystkim te uchwały i czynności, które
mogą być potrzebne w procesie zakładania spółki, mając na względzie potrzebę ułatwienia
zakładania spółek.
Wszystkie postanowienia rozporządzenia i wzorców są zgodne z przepisami Kodeksu
spółek handlowych.

