Kolor niebieski oznacza aktualizację informatora na dzień 18 kwietnia 2020 r. – tego dnia weszła w życie tzw. Tarcza 2.0.1
Wprowadzone aktualizacje mają jednak zastosowanie również do tych umów o wypłatę świadczeń, które zostały zawarte przed 18 kwietnia 2020 r.

DZIAŁANIE ORGANÓW SPÓŁKI AKCYJNEJ – zmiany wprowadzone ustawą o przeciwdziałaniu COVID-19
W żadnej ustawie pojęcie środki porozumiewania się na odległość, ani środki komunikacji elektronicznej nie
zostało zdefiniowane.
Czym są środki porozumiewania się na
odległość i środki komunikacji
elektronicznej?

W jaki sposób członkowie zarządu mogą
uczestniczyć w posiedzeniach?
1

Nie zostały wprowadzone jakiekolwiek ograniczenia, np. w zakresie technicznym, czy programów/aplikacji etc.
umożliwiającym komunikację osób, które w tym samym czasie znajdują się w różnych miejscach.
Mogą być zatem wykorzystywane wszelkie urządzenia (telefon, poczta elektroniczna, telefaks) i
programy/aplikacje (typu Skype, Messenger, Whatsapp), umożliwiające:
- porozumiewanie się na odległość,
- komunikację elektroniczną w czasie rzeczywistym (wideokonferencje, telekonferencje).

ZARZĄD
Członkowie zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumienia się na odległość, chyba że statut Spółki stanowi inaczej.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
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Nie trzeba wprowadzać do statutu zapisu, który pozwoliłby członkom zarządu brać udział w posiedzeniach
przy wykorzystaniu takich środków – to uprawnienie wynika wprost z ustawy.
Statut może natomiast wyłączyć lub ograniczyć to uprawnienie („…chyba, że statut Spółki stanowi inaczej”)
np. Członkowie zarządu nie mogą uczestniczyć w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość.
Członkowie zarządu mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym albo przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumienia się na odległość chyba, że statut Spółki stanowi inaczej.
W jaki sposób mogą być podejmowane
uchwały?

Nie trzeba wprowadzać do statutu zapisu, który pozwoliłby członkom zarządu podejmować uchwały w trybie
pisemnym albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość – to uprawnienie
wynika wprost z ustawy.
Statut może natomiast wyłączyć lub ograniczyć to uprawnienie („…chyba, że statut Spółki stanowi inaczej”)
np. Uchwały nie mogą być podejmowane przez zarząd w trybie obiegowym (pisemnym).
Członkowie zarządu mogą oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu, chyba, że
statut Spółki stanowi inaczej.

W jaki sposób członkowie zarządu mogą
oddać swój głos?

Nie trzeba wprowadzać do statutu zapisu, który pozwoliłby członkom zarządu oddać swój głos na piśmie za
pośrednictwem innego członka zarządu – to uprawnienie wynika wprost z ustawy.
Statut może natomiast wyłączyć lub ograniczyć to uprawnienie („…chyba, że statut Spółki stanowi inaczej”)
np. Członkowie zarządu nie mogą oddawać swojego głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka
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zarządu w sprawach dotyczących zatrudniania osób na stanowiska kierownicze i wyższe.

RADA NADZORCZA
Członkowie rady mogą uczestniczyć w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumienia się na odległość, chyba że statut Spółki stanowi inaczej.
W jaki sposób członkowie rady nadzorczej
mogą uczestniczyć w posiedzeniach?

Nie trzeba wprowadzać do statutu zapisu, który pozwoliłby członkom rady brać udział w posiedzeniach
przy wykorzystaniu takich środków –to uprawnienie wynika wprost z ustawy.
Statut może natomiast wyłączyć lub ograniczyć to uprawnienie („…chyba, że statut Spółki stanowi
inaczej”) np. Członkowie rady nadzorczej są zobowiązaniu uczestniczyć w posiedzeniach osobiście.
Członkowie rady nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym albo przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumienia się na odległość chyba, że statut Spółki stanowi inaczej.

W jaki sposób mogą być podejmowane
uchwały?

Nie trzeba wprowadzać do statutu zapisu, który pozwoliłby członkom rady nadzorczej podejmować
uchwały w trybie pisemnym albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na
odległość – to uprawnienie wynika wprost z ustawy.
Statut może natomiast wyłączyć lub ograniczyć to uprawnienie („…chyba, że statut Spółki stanowi
inaczej”) np. Uchwała rady nadzorczej o zawieszeniu w czynnościach, z ważnych powodów, członka
zarządu nie może być podjęta w trybie pisemnym.
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Członkowie zarządu mogą oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady, chyba, że
statut Spółki stanowi inaczej.
Nie trzeba wprowadzać do statutu zapisu, który pozwoliłby członkom rady oddać swój głos na piśmie za
pośrednictwem innego członka rady – to uprawnienie wynika wprost z ustawy.
W jaki sposób członkowie rady nadzorczej
mogą oddać swój głos?

Statut może natomiast wyłączyć lub ograniczyć to uprawnienie („…chyba, że statut Spółki stanowi
inaczej”) np. Członkowie rady nie mogą oddawać swojego głosu na piśmie za pośrednictwem innego
członka zarządu w sprawach dotyczących delegowania członka rady do wykonywania czynności członka
zarządu.
Uchwała rady będzie ważna, jeśli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści jej projektu, a co
najmniej 1/2 liczby członków rady wzięła udział w podejmowaniu tej uchwały.
Np. rada nadzorcza liczy 6 członków – każdy z nich musiał otrzymać projekt uchwały (być powiadomiony o jego treści) i co
najmniej 3 członków musiało wziąć udział w podejmowaniu tej uchwały.

Kiedy uchwała będzie ważna?
Statut może przewidywać surowsze wymagania dotyczące podejmowania uchwał.
Np. w statucie może znaleźć się zapis, zgodnie z którym wymagane jest, żeby co najmniej ¾ liczby członków rady wzięło udział w
podejmowaniu uchwał.

Czy istnieją jakieś ograniczenia w zakresie
spraw, co do których miałaby być przyjęta
uchwała przez radę w jednym z ustalonych
trybów?

Członkowie rady nie mogą oddać głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka rady co do spraw
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady
Wyłączenie tych spraw spod pisemnego głosowania za pośrednictwem innego członka rady nie musi być
wprowadzone do statutu – ono obowiązuje wprost z ustawy.
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Przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość rada nie może także podjąć uchwały w
sprawach, dla których umowa spółki przewiduje głosowanie tajne, jeśli którykolwiek z jej członków zgłosił
sprzeciw.

Członkowie rady mogą zatem podjąć uchwałę z wykorzystanie środków porozumiewania się na
odległość w sprawach, dla których umowa wskazuje na głosowanie tajne, jeśli żaden z nich nie
zgłosi ku temu sprzeciwu.
Natomiast w trybie pisemnym, na piśmie za pośrednictwem innego członka rady lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość mogą być podejmowane uchwały, które
dotyczą:
- wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej,
- powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członka zarządu
(uchyla się art. 388 §4 ksh).

WALNE ZGROMADZENIE
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, chyba, że statut Spółki stanowi inaczej.
W jaki sposób wspólnicy mogą uczestniczyć w
zgromadzeniach?

Nie trzeba wprowadzać do statutu zapisu, który pozwoliłby akcjonariuszom brać udział w posiedzeniach
przy wykorzystaniu takich środków –to uprawnienie wynika wprost z ustawy.
Statut może natomiast wyłączyć lub ograniczyć to uprawnienie („…chyba, że statut Spółki stanowi
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inaczej”) np. Akcjonariusze nie mogą wykonywać praw głosu za pośrednictwem pełnomocnika w
sprawach o rozpatrzenie zatwierdzenie sprawozdania z działalność Spółki i sprawozdania za ubiegły rok
obrotowy.

W jaki sposób przeprowadza się zgromadzenie
„z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej”?

Kto decyduje o ty, że zgromadzenie odbędzie
się przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej?
Czy zasady udziału w zgromadzeniu
wspólników przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektroniczne muszą być
określone w konkretny sposób i formie?
Kto określa regulamin?
Akcjonariusz wykonuje swoje prawo głosu
przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej – co dalej?

Udział w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej może obejmować w
szczególności:
- dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym – akcjonariusze, którzy są w innym miejscu, niż miejsce
posiedzenia, mogą wypowiadać się dokładnie w trakcie tego posiedzenia np. dzięki wideokonferencji z
pozostałymi akcjonariuszami, którzy uczestniczą w zgromadzeniu,
- wykonywanie prawa głosu przed albo w trakcie zgromadzenia – osobiście bądź przez pełnomocnika.
Powyższe wskazanie to jedynie przykład.
Nie wprowadzono żadnych ograniczeń ani zamkniętego katalogu środków komunikacji elektronicznej, co
oznacza, że wspólnicy mogą wykorzystać każdy środek komunikacji elektronicznej, który umożliwi im
przeprowadzenie zgromadzenia „na odległość”.
O udziale w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, postanawia ten, kto
zwołuje zgromadzenie.

Szczegółowe zasady udziału w zgromadzeniu akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej są określane w regulaminie.
Regulamin określa rada nadzorcza.
Jeśli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, to
spółka musi niezwłocznie przesłać temu akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania jego
głosu.
STRONA

7|8

Akcjonariusz może w ciągu 3 miesięcy od dnia walnego zgromadzenia złożyć wniosek o to, by spółka
przesłała jemu lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany i
policzony.
Akcjonariusz nie może złożyć takiego wniosku, jeśli potwierdzenie zostało wcześniej już przekazane jemu
lub jego pełnomocnikowi.

W razie jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji
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