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TARCZA ANTYKRYZYSOWA | PRAWO SPÓŁEK 
 

W dniu 1 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 
z 2020 r., poz. 568). Ustawa wchodzi w skład tzw. „tarczy antykryzysowej”, 
tj. pakietu ustaw, które mają mieć na celu głównie ochronę zatrudnienia, 
zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w Państwa firmach.  
 
W niniejszym komunikacie przekazujemy informację o wprowadzonych 
rozwiązaniach w zakresie prawa spółek. 

 

ZWOLNIENIE CZŁONKA ZARZĄDU Z ODPOWIEDZIALNOŚCI 
WZGLĘDEM SPÓŁKI 

 
Zgodnie z art. 15u ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 374) w brzmieniu wynikającym z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 
z 2020 r., poz. 568) za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem 
sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, o której mowa w art. 
293 § 1 albo art. 483 § 1 k.s.h., nie odpowiada wobec spółki członek zarządu, 
rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator, który nie ustala lub nie 
dochodzi od strony umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, należności 
powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w 
sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z 
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wystąpieniem COVID-19, o którym mowa w art. 15r ust. 1, lub zmienia umowę w 
sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 15r ust. 4. 
 
Powyższe oznacza, że osoby wymienione w przepisie art. 15u nie odpowiadają 
wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym 
z prawem lub postanowieniami umowy spółki. Zdepenalizowane zostało 
zachowanie członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatora, 
który nie ustala lub nie dochodzi od strony umowy w sprawie zamówienia 
publicznego należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności 
związanych z wystąpieniem COVID-19 lub zmienia umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na podstawie art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.). 
 
Ustawodawca w ramach ustaw składających się na tzw. tarczę antykryzysową nie 
zmodyfikował jednak odpowiedzialności, o której mowa w art. 299 k.s.h. W 
konsekwencji członkowie zarządu spółek z o. o. (a także akcyjnych) poniosą 
odpowiedzialność w razie ziszczenia się przesłanek odpowiedzialności 
przewidzianych w tym przepisie, na dotychczasowych zasadach. 

 

ZDALNE POSIEDZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 

Zarząd 
 

Przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568) udział w 
posiedzeniu zarządu następował przez osobisty w nim udział członka zarządu, 
chyba że umowa spółki zawierała stosowne postanowienia pozwalające na 
podejmowanie uchwał pisemnie lub za pomocą środków porozumienia się na 
odległość.  
 
Ustawodawca zdecydował się w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 
z 2020 r., poz. 568) wprowadzić do Kodeksu Spółek Handlowych rozwiązania 
pozwalające na udział w posiedzeniach zarządu przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumienia się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi 
inaczej. Zatem zasadą stało się, że członek zarządu może wziąć udział w 
posiedzeniu zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia 
się na odległość. Ponadto, specustawa przewiduje, że uchwały zarządu 
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podejmowane mogą być w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 
Możliwym również stało się wzięcie udziału w podejmowaniu uchwał zarządu, 
poprzez oddawanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu. 
 

Rada nadzorcza 
 
Podobnie jak w przypadku podejmowania uchwał przez zarząd, podejmowanie 
uchwał przez radę nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość było dopuszczalne tylko w 
przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. 
 
Wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568) w 
posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumienia się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi 
inaczej. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 
rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka 
rady nadzorczej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Oddanie głosu na 
piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na 
posiedzeniu rady nadzorczej. Ponadto, rada nadzorcza może podejmować 
uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 
Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści 
projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w 
podejmowaniu uchwały. Umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania 
dotyczące podejmowania uchwał. 

Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, 
powołanie członka zarządu oraz odwołanie i zawieszanie w 
czynnościach tych osób 

 
Ustawodawca w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 568) zdecydował 
się uchylić art. 222 § 5 k.s.h. i art. 388 § 4 k.s.h. Taki zabieg pozwala więc obecnie 
na głosowanie uchwał dotyczących wyboru przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz 
odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób zdalnie. Kwestie te jednak 
wymagają głosowania w trybie tajnym. Nie wiadomo jednak jak miałoby 
wyglądać głosowanie tajne w trybie zdalnym.  
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ZDALNE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW I WALNE ZGROMADZENIA 
AKCJONARIUSZY 
 

Przed wejściem w życie w/w ustawy obowiązywały przepisy, zgodnie z którymi 
umowa spółki (statut) mogły dopuszczać możliwość wzięcia udziału w 
zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu akcjonariuszy) przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Było to więc dopuszczalne 
tylko, jeśli umowa spółki (statut) tak stanowiła.  
 
Wskutek wejścia w życie ustawy powyższa zasada została odwrócona.  
 
Obecnie udział w zgromadzeniu wspólników można wziąć także przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że umowa spółki 
stanowi inaczej. Jest to istotna zmiana, albowiem nie wymaga się już aby 
możliwość zdalnego przeprowadzenia zgromadzeń była zastrzeżona w umowie 
spółki. O udziale w zgromadzeniu wspólników w sposób, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie. Udział w 
zgromadzeniu wspólników, o którym mowa w § 1, obejmuje w szczególności: 
1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób 

uczestniczących w zgromadzeniu wspólników, w ramach której mogą one 
wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w 
innym miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników, i 

2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku 
zgromadzenia wspólników. 

 
Rada nadzorcza, zaś w jej braku wspólnicy, określą w formie regulaminu 
szczegółowe zasady udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i 
ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji wspólników i zapewnienia 
bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Przyjęcie regulaminu może nastąpić 
uchwałą wspólników bez odbycia zgromadzenia, jeżeli wspólnicy reprezentujący 
bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na treść tego 
regulaminu. 
 
W przypadku, gdy udział w zgromadzeniu wspólników następuje przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w zawiadomieniu należy 
dodatkowo zamieścić informacje o sposobie uczestniczenia w tym zgromadzeniu, 
wypowiadania się w jego trakcie, wykonywania na nim prawa głosu oraz 
wniesienia sprzeciwu od podjętej wówczas uchwały bądź uchwał. 
 
Istotnym jest, iż osoby, które biorą udział w zgromadzeniu za pomocą środków 
porozumienia się na odległość nie mogą głosować w głosowaniach 
podejmowanych w trybie tajnym (np. w kwestiach personalnych). 
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TERMIN ZGŁOSZENIA DO CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW 
RZECZYWISTYCH 
 

Pierwotnie przepis art. 195 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1115 ze zm.) stanowił, że Spółki, o których mowa w art. 58, wpisane do 
Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie rozdziału 6 zgłaszają 
do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacje o 
beneficjentach rzeczywistych w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tego 
rozdziału. Zgodnie z art. 198 tej ustawy rozdział 6 wchodzi w życie po upływie 18 
miesięcy od dnia ogłoszenia. 
 
Ogłoszenie ustawy nastąpiło w dniu 12 kwietnia 2018 r. Rozdział 6 wszedł więc w 
życie 13 października 2019 r. Spółki wpisane do KRS przed dniem 13 października 
2019 r. miały mieć pierwotnie termin na zgłoszenie stosownych informacji do 
Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do dnia 13 kwietnia 13 
kwietnia 2020 r. 
 
Termin dla tych spółek został przedłużony – o 3 miesiące. Termin na zgłoszenie 
dla tych spółek (wpisanych do KRS przed dniem 13 października 2020 r.) upływa 
więc w dniu 13 lipca 2020 r. (podstawa prawna: art. 52 ustawy z dnia 31 marca 
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw Dz. U. z 2020 r., poz. 568). 
 
Natomiast jeśli spółka została wpisana do KRS w dniu 13 października 2020 r. lub 
później, to dla niej termin na zgłoszenie wynosi 7 dni od dnia rejestracji w KRS. 
Tarcza antykryzysowa w tym zakresie nic nie zmienia. 
 

TERMIN SPORZĄDZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ 
FINANSOWYCH 

 
Zgodnie z art. 15zzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 374 z późn. zm.) w brzmieniu wynikającym z nowelizacji z dnia 31 marca 
2020 r., w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze 
rozporządzenia, może określić inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie 
ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i 
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przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub 
informacji, o których mowa w: 

1) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 
351, 1495, 1571, 1655 i 1680) oraz w aktach wykonawczych wydanych na 
podstawie tej ustawy, 

2) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w aktach 
wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, 

3) art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) 

- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tych 
obowiązków. 
 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie 
określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz 
w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do 
właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 
2020 r., poz. 570) przedłużeniu o 3 miesiące uległ termin sporządzania i 
zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  
 
Przedłużeniu, także o 3 miesiące, uległ również termin na sporządzenie 
sprawozdania z działalności, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości 
 

 
  

Czy możemy Państwu pomóc? 
 
W razie jakichkolwiek pytań związanych z rozwiązaniami zawartymi w tzw. tarczy 
antykryzysowej zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Pozostajemy do 
Państwa dyspozycji we wszystkich kwestiach związanych z rozwiązaniami 
przewidzianymi w związku z wystąpieniem COVID-19. 

 

Nasza Kancelaria 
 

Radek-Grzanka Kancelaria Adwokacka 
ul. Roosevelta 8, bud. SEPIA OFFICE p.III 
OFF Piotrkowska Center 
90-056 Łódź 
tel. 42 636 60 09 
mail: sekretariat@radek-grzanka.pl 

 


