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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 
możliwo ści elektronicznej rejestracji  

2.  
ograniczenia rejestracji 
elektronicznej 

rejestracja elektroniczna mo żliwa 
zarówno w przypadku wkładów 
pieni ężnych, jak i niepieni ężnych 

wyłączona tylko wówczas, gdy do 
wniesienia danego wkładu do spółki 
wymagana jest forma szczególna, np. akt 
notarialny przy wnoszeniu nieruchomości 

rejestracja elektroniczna możliwa tylko w 
przypadku wkładów pieniężnych 

brak mo żliwo ści rejestracji 
elektronicznej  

3.  
wkłady wymagane przed 
rejestracj ą 

brak konieczno ści wnoszenia wkładów 
przed rejestracj ą 

wszystkie wkłady wnoszone przed 
rejestracj ą, minimalnie wkłady o 
warto ści 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 
postanowie ń umowy 
spółki / statutu 

szeroka swoboda umów, zasad ą jest 
dyspozytywny charakter przepisów, 
wspólnicy mog ą dostosowa ć umow ę 
spółki do swoich potrzeb  

ograniczona swoboda umów , istnieje 
wiele wątpliwości, które przepis dają 
możliwość dostosowania rozwiązań do 
potrzeb wspólników  

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

 II. STRUKTURA MAJ ĄTKOWA 

5.  
wymagany kapitał 
„pocz ątkowy” 

minimalny kapitał akcyjny 1 zł  minimalny kapitał zakładowy 5 tys. zł  minimalny kapitał zakładowy 100 tys. zł 

6.  
czy zmiana wysoko ści 
tego kapitału wymaga 
zmiany umowy spółki? 

nie tak, poza trybami wyj ątkowymi  tak, poza trybami wyj ątkowymi  
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7.  
minimalna warto ść 
nominalna praw 
udziałowych 

brak 
warto ść nominalna udziału co najmniej 
50 zł 

wartość nominalna akcji co najmniej 1 gr 

8.  dopuszczalne wkłady 

każdy wkład mający wartość majątkową, 
w tym świadczenie pracy lub usług 

wkład nie musi mieć postaci prawa 
podmiotowego ani zdolności bilansowej 

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

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

9.  
termin na wniesienie 
wkładów 

3 lata od rejestracji spółki, chyba że 
zarząd lub akcjonariusze postanowią  o 
wcześniejszym wniesieniu wkładów 

wszystkie wkłady musz ą być wniesione 
przed rejestracj ą spółki 

1 rok od rejestracji spółki na wniesienie 
wkładów niepieni ężnych 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) 

10.  

możliwo ść zwrotu 
środków z wniesionych 
wkładów w toku 
działalno ści spółki  

tak, pod warunkiem, że wypłata nie 
doprowadzi do niewypłacalno ści spółki.  

wypłata musi zostać pomniejszona o 
niepokryte straty, jest możliwa dopiero po 
rejestracji obniżenia wysokości kapitału 
akcyjnego przez sąd rejestrowy 

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) 

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. 6 m-cy) 

 III.  AKCJE I PRAWA UDZIAŁOWE 

11.  forma akcji/udziałów 

akcje nie maj ące formy dokumentu 
(zdematerializowane)  

akcje będą zapisane w ewidencji akcji 
prowadzonej m.in. przez notariuszy lub 
banki, co zapewni stosunkowo niewielkie 
koszty takiego prowadzenia  

udziały nie mają formy dokumentu i nie 
stanowią papieru wartościowego, stanowią 
jedynie zapis w księdze udziałów  

akcje w formie dokumentu (imienne lub na 
okaziciela), dematerializacja jedynie 
w trybie ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, kiedy spółka staje si ę 
spółk ą giełdow ą 
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12.  
przeniesienie udziałów / 
akcji  

zbycie akcji nast ępuje w formie 
pisemnej lub elektronicznej  

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) 

13.  Ustąpienie wspólnika 

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  

niemo żliwe  

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

niemo żliwe  

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

14.  
Możliwo ść obrotu 
zorganizowanego (obrót 
akcjami na giełdzie) 

nie nie tak 

15.  
Możliwo ść identyfikacji 
akcjonariuszy  

zapewniona przez fakt, że za 
akcjonariusza uwa ża się osob ę wpisan ą 
do ewidencji akcji 

zapewniona, przez prowadzenie księgi 
udziałów przez spółkę 

ograniczona przez mo żliwo ść emisji 
akcji na okaziciela 

16.  
Wypłaty z zysku i inne 
wypłaty pod tytułem 
korporacyjnym  

zysk za ostatni rok obrotowy powiększony 
o niepodzielone zyski z lat ubiegłych, 
kapitał zapasowy w części przewyższającej 
obowiązkową rezerwę oraz kapitały 
rezerwowe może być powi ększony 
o kapitał akcyjny 

wypłata musi zostać pomniejszona 
o niepokryte straty i nie może prowadzić  
do niewypłacalności spółki 

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 

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. 
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17.  
prawa z akcji 
niepokrytych 

akcjonariusz uzyskuje pełni ę praw 
niezale żnie 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 

18.  
ograniczenia 
uprzywilejowania akcji 

co do zasady, brak ogranicze ń w 
uprzywilejowaniu 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 mo żliwo ści utworzenia udziałów 
niemych, brak tzw. akcji zało życielskich 

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 

19.  
możliwo ść wyboru tzw. 
modelu monistycznego 

tak  

system monistyczny pozawala m.in. 
na połączenie funkcji zarządu i rady 
nadzorczej w jednym organie, 
co przyspiesza obieg dokumentów 
i podejmowanie decyzji 

wybór pomiędzy systemem monistycznym 
(rada dyrektorów) a dualistycznym (zarząd 
i rada nadzorcza)  jest możliwy w innych 
krajach UE, m.in. we Francji 

nie, tylko system dualistyczny nie, tylko system dualistyczny  

20.  zarząd 
składa się z jednego lub większej liczby 
członków 

składa się z jednego lub większej liczby 
członków 

składa się z jednego lub większej liczby 
członków 
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21.  
rada nadzorcza (lub 
komisja rewizyjna) 

w pełni fakultatywna 

członkowie rady nadzorczej nie muszą 
działać wspólnie, możliwość  
indywidualnego nadzoru  

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

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

członkowie rady nadzorczej nie muszą 
działać wspólnie 

obligatoryjna 

 

członkowie rady nadzorczej muszą działać 
wspólnie, brak możliwości indywidualnego 
nadzoru 

22.  
uprawnienia kontrolne 
i informacyjne 
wspólników 

prawo indywidualnej kontroli 
przysługuj ące każdemu akcjonariuszowi  

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

brak prawa indywidualnej kontroli, 
jedynie w ąskie uprawnienia 
informacyjne akcjonariuszy 

23.  
obowi ązek lojalno ści 
członków organów  

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

tak, ale dotyczy tylko członków zarządu tak, ale dotyczy tylko członków zarządu 

24.  

zakaz zajmowania si ę 
interesami 
konkurencyjnymi przez 
członka zarz ądu 

tak, ale dyspozytywny – umowa spółki 
może stanowić inaczej 

tak, bezwzględny (uchyla go zgoda spółki) tak, bezwzględny (uchyla go zgoda spółki) 

25.  

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 

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 mog ą być podejmowane tylko 
na walnym zgromadzeniu  
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26.  
formalno ści zwi ązane 
z odbywaniem 
zgromadze ń wspólników 

formalno ści sprowadzone do 
niezb ędnego minimum. 

zwołanie zgromadzenia akcjonariuszy 
może nastąpić e-mailem  

nie ma wymogu rejestracji uczestnictwa na 
zgromadzeniu 

brak wymogu protokołowania obrad 
zgromadzenia przez notariusza.  

zwołanie zgromadzenia może nastąpić e-
mailem, tylko pod określonymi warunkami  

nie ma wymogu rejestracji uczestnictwa na 
zgromadzeniu  

brak wymogu protokołowania obrad 
zgromadzenia przez notariusza. 

rozbudowany formalizm 

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.  

27.  

uczestnictwo 
w zgromadzeniu za 
pośrednictwem środków 
komunikacji 
elektronicznej 

możliwe 

jeżeli umowa spółki będzie to dopuszczać, 
akcjonariusze będą mogli uczestniczyć 
w zgromadzeniu z innego miejsca, przy 
użyciu środków porozumiewania się na 
odległość 

nie ma takiej mo żliwo ści tak, jeśli przewiduje to statut 

 V.   INSTRUMENTY OCHRONY PRAW WIERZYCIELI 

28.  
obowi ązkowy kapitał 
zakładowy 

brak, kapitał akcyjny minimum 1 zł minimum 5 tys. zł minimum 100 tys. zł 

29.  
rezerwa na pokrycie strat 
(„obowi ązek 
oszcz ędzania”) 

tak , 8% z zysku, do wysokości 5% 
zobowiązań z zatwierdzonego 
sprawozdania finansowego za ubiegły rok 
obrotowy, czyli do warto ści skorelowanej 
ze skal ą działalno ści i sytuacj ą spółki  

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

30.  
wypłaty zagra żające 
wypłacalno ści spółki 

wprost zakazane przez ustaw ę 
dopuszczalne, z zastrze żeniem 
obowi ązku zło żenia w odpowiednim 
czasie wniosku o ogłoszenie upadło ści 

dopuszczalne, z zastrze żeniem 
obowi ązku zło żenia w odpowiednim 
czasie wniosku o ogłoszenie upadło ści 



7 

 

31.  

świadczenia na rzecz 
akcjonariuszy, które nie 
odpowiadaj ą warto ści 
godziwej świadczenia 
wzajemnego 

wprost zakazane przez ustaw ę brak wyraźnej regulacji w KSH brak wyraźnej regulacji w KSH 

32.  
normatywna kolejno ść 
źródeł pokrywania straty 
bilansowej 

w pierwszej kolejno ści na pokrycie 
straty przeznacza si ę fundusze 
dywidendowe, w ich braku –  kapitał 
zapasowy w cz ęści odpowiadaj ącej 
obowi ązkowej rezerwie 

brak brak 

33.  
odpowiedzialno ść za 
przeszacowanie wkładów 
niepieni ężnych 

tak, w odniesieniu do wkładów 
niepieniężnych mających zdolność 
bilansową  

tak brak 

VI.   LIKWIDACJA  

34.  
Uproszczona 
(przyspieszona)  
likwidacja 

możliwa 

uchwała zgromadzenia akcjonariuszy 
podjęta większością 3/4 głosów, oddanych 
przy obecności akcjonariuszy 
reprezentujących co najmniej połowę 
ogólnej liczby akcji, może przeznaczyć 
cały majątek spółki na rzecz jednego 
z akcjonariuszy, z obowiązkiem 
zaspokojenia pozostałych akcjonariuszy 
i wierzycieli – o ostatecznej możliwości 
przejęcia majątku przez jednego 
z akcjonariuszy zadecyduje  sąd 

niemo żliwa   

podział między wspólników majątku 
pozostałego po zaspokojeniu lub 
zabezpieczeniu wierzycieli nie może 
nastąpić przed upływem sześciu miesi ęcy  
od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji 
i wezwaniu wierzycieli  

niemo żliwa   

podział między akcjonariuszy majątku 
pozostałego po zaspokojeniu lub 
zabezpieczeniu wierzycieli nie może 
nastąpić przed upływem dwunastu 
miesi ęcy od dnia ostatniego ogłoszenia 
o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli 

 


