
 

 

 

          

 

 

Warszawa, 14 kwietnia 2020 r. 

KL/170/111/AZ/2020 

 

Pan  

Kazimierz Kleina 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych  

 

Pan 

Marek Pęk 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 

 

Pan  

Zygmunt Frankiewicz 

Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

 

 

Szanowni Panowie Przewodniczący,  

W związku z planowanym w dniu 15 kwietnia 2020 r. rozpatrzeniem ustawy o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk senacki 101, druki 

sejmowe nr 330, 324, 332 i 332-A) przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych, Komisję Gospodarki 

Narodowej i Innowacyjności oraz Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, 

Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko dotyczące prawa korporacyjnego.  

Uprzejmie proszę o zapoznanie się ze stanowiskiem oraz o rozważenie jego uwzględnienia w toku prac 

nad wyżej wskazaną ustawą.  

 

Z poważaniem, 

 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

Załączniki:  

Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w kontekście prawa korporacyjnego. 



                                                                                                                                             

 

 
 

 
 

Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia  

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej jako „Ustawa”)  

w kontekście prawa korporacyjnego 

 

I. Doprecyzowanie i poszerzenie okoliczności stosowania środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość w prawie spółdzielczym 

Uzasadnienie:  

Ustawa wprowadza w art. 15 możliwość w obszarze prawa spółdzielczego stosowania środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zarówno w działalności zarządu i rady nadzorczej 

(dodany art. 36 § 9 prawa spółdzielczego), jak i walnego zgromadzenia (dodany art. 36 § 10 prawa 

spółdzielczego). Głosowanie w trybie określonym w dodanym art. 36 § 9–11 prawa spółdzielczego może 

być przeprowadzone niezależnie od postanowień statutu spółdzielni. Zmiany te należy uznać za 

niezwykle istotne – pozwalają one bowiem na realizację działalności podmiotom w formie spółdzielni  

w obliczu pandemii wirusa SARS-CoV-2. 

Jednocześnie wprowadzona zmiana wymaga doprecyzowania i poszerzenia, tak aby wyeliminować 

powstałe wątpliwości interpretacyjne i umożliwić pewne, i efektywne funkcjonowanie podmiotów 

określonych w prawie spółdzielczym.  

W obecnej chwili rozwiązania, o których mowa powyżej mają ograniczone zastosowanie tzn. dodany 

art. 36 § 13: ,,Rozwiązania, o których mowa w § 9–12, stosuje się w czasie wprowadzenia stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r.  

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 

oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374).” 

Po pierwsze, powyższe rozwiązanie jest bardzo wąskie w stosunku do innych, podobnych 

przewidzianych w Ustawie np.: art. 29 Ustawy dodający w ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r.  

o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających art. 2b, w art. 2b 

ust. 15 wskazuje, że „Przepisy ust. 1–5 stosuje się w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego albo stanu klęski żywiołowej oraz w okresie  

do 90 dni następujących po ich odwołaniu”. Trudno znaleźć uzasadnienie dlaczego skoro w przypadku 

podmiotów objętych ustawą o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach 

zrzeszających przedstawiono precyzyjny stan obowiązywania przepisu i wydłużono go na okres 90 dni, 

podobne rozwiązanie nie mogłoby znaleźć zastosowania wobec podmiotów objętych prawem 

spółdzielczym.  

Po drugie, wyżej wskazana zmiana w kontekście prawa spółdzielczego ograniczona jest wyłącznie do 

czasu związanego z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Następuje 

odesłanie do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi. Jednocześnie w art. 3 pkt 6 Ustawy wskazuje na szersze rozumienie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii tzn. „należy przez to rozumieć stan zagrożenia epidemicznego oraz 



                                                                                                                                             

 

 
 

 
 

stan epidemii, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) oraz 

inne stany nadzwyczajne, o ile konieczność ich wprowadzenia związana będzie z zapobieganiem oraz 

zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi, 

wywołanej tym wirusem”. 

Aby jednoznacznie rozwiązać tę wątpliwość interpretacyjną, a przez to zapewnić pewność stosowania 

prawa i efektywność korzystania ze środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość  

w prawie spółdzielczym, należy w prawie spółdzielczym w zakresie czasu stosowania rozwiązań 

komunikacyjnych poczynić podobne zmiany jak w przypadku ustawy dodający w ustawie z dnia  

7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. 

Propozycja brzmienia przepisu:  

Art. 15 ustawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku  

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 w zakresie art. 36 § 13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. 

– Prawo spółdzielcze: 

,,§ 13 Rozwiązania, o których mowa w § 9–12, stosuje się w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego albo stanu klęski żywiołowej oraz w okresie  

do 90 dni następujących po ich odwołaniu” 

 

II. Przesunięcie w czasie procesu dematerializacji akcji  

Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych 

ustaw, wprowadza obowiązkową dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych oraz 

spółkach komandytowo-akcyjnych. Akcje spółki niebędącej spółką publiczną będą podlegać 

zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez podmiot, który na podstawie 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia 

rachunków papierów wartościowych.  

Dematerializacja związana jest z szeregiem określonych terminami obowiązków, angażujących czas  

i koszty, a także rodzących trudności organizacyjne, w tym związane z bezpieczeństwem w kontekście 

w obliczu pandemii wirusa SARS-CoV-2. 

Przykładowo, zgodnie z wyżej wskazaną ustawą, spółka wzywa akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia 

dokumentów akcji w spółce oraz udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki  

w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia 

pierwszego wezwania. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia 

spółki i nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie. 

Pierwszego wezwania dokonuje się do dnia 30 czerwca 2020.  



                                                                                                                                             

 

 
 

 
 

W obecnej chwili trwa pandemia wirusa SARS-CoV-2, co rodzi szereg obostrzeń i ograniczeń. 

Jednocześnie nie wiadomo jak długo utrzyma się obecny stan i jak w przyszłości, w tym tej obejmującej 

30 czerwca 2020, będzie wyglądał stan związany z pandemią, jak i stan prawny. Organizacja całego 

procesu dematerializacji wymaga szeregu procesów i działań m.in. przygotowania do wezwań, 

dokonania wezwań, przyjęcia złożonych dokumentów akcji, zwołania walnego zgromadzenia 

akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, zawarcia umowy o prowadzenie 

rejestru akcjonariuszy, przekazania danych podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy. Czynności 

te składają się z szeregu pomniejszych procesów, a dodatkowo komplikują się np.: w przypadku, jeśli 

spółka posiada element międzynarodowy lub jednocześnie jest w procesie going public.  

Czynności te są czasochłonne i generują koszt po stronie przedsiębiorców, przy czym w obliczu pandemii 

wirusa SARS-CoV-2 powodują szereg problemów organizacyjnych.  

Ponadto elementem procesu dematerializacji jest wspomniane powyżej i określone m.in. w art. 16 

ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych 

ustaw złożenie dokumentów akcji w spółce. Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym 

pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Organizacja i proces złożenia dokumentów akcji w spółce 

może rodzić problemy w obliczu pandemii wirusa SARS-CoV-2, gdzie zalecanym jest ograniczenie 

kontaktów międzyludzkich, jak i ograniczenie form papierowych.  

Mając na uwadze, iż sprawa jest niezwykle pilna (pierwsze czynności muszą odbyć się do dnia  

30 czerwca 2020), rekomendowane jest niezwłoczne przesunięcie w czasie procesu dematerializacji 

akcji.  

 

Propozycja brzmienia przepisu: 

Zmiana ustawie z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku  

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 w zakresie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie 

ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw: 

,,w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem wpisania 

do akcji spółki do rejestru akcjonariuszy, nie później niż z dniem 1 stycznia 2022 r. Z tym samym dniem 

uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, a w przypadku spółki niebędącej spółką publiczną 

w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 9 w brzmieniu dotychczasowym, której walne zgromadzenie 

podjęło uchwałę o zarejestrowaniu jej akcji w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu 

przepisów ustawy zmienianej w art. 9, zapisy jej akcji na rachunkach papierów wartościowych.” 

,,w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

2. Wezwania, o których mowa w ust. 1, nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani 

krótszym niż dwa tygodnie. Pierwszego wezwania dokonuje się do dnia 30 czerwca 2021 r.” 

 



                                                                                                                                             

 

 
 

 
 

,,po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu: 

Akcje spółki niebędącej spółką publiczną podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy do dnia  

1 stycznia 2022 r. Do czasu zarejestrowania akcji spółki niebędącej spółką publiczną w rejestrze 

akcjonariuszy, do akcji takiej spółki, warrantów subskrypcyjnych, świadectw użytkowych, świadectw 

założycielskich i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki, stosuje się 

przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym’’ 

 

 

Konfederacja Lewiatan, KL/170/111/AZ/2020 


