
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OKREŚLONE
W PROJEKCIE TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

w zakresie
prawa rynków kapitałowych
i prawa handlowego
(STAN NA 25.03.2020 R.)

1 Wyłączenie odpowiedzialności członka zarządu 
(członka organu nadzorczego, likwidatora) w związku 
z niedochodzeniem należności z umowy w sprawie 
zamówienia publicznego

• Ustawa wyłącza ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą wymienionych osób wobec spółki w związku
z odstąpieniem przez spółkę będącą zamawiającym od dochodzenia od wykonawcy kar umownych lub odszkodowania, 
ewentualnie dokonania ich miarkowania, w związku z okolicznościami wywołanymi COVID-19. Jak czytamy w uzasadnieniu do 
projektu ustawy: „roszczenia odszkodowawcze spółki kierowane wobec tych osób będą nieuprawnione”. Wprowadzony 
zostaje więc swego rodzaju kontratyp, wyjątek od reguły.

Prawdopodobna zmiana terminu składania 
sprawozdań finansowych oraz zwoływania ZZW i ZWZ 
(aktualizacja na dzień 25.03.2020)

• Ustawa daje ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych kompetencję do wydania rozporządzenia, w którym 
może on m.in. określić inny termin zatwierdzania sprawozdań finansowych. Jeżeli terminy posiedzeń organów 
zatwierdzających określone w przepisach szczególnych przypadną przed terminem zatwierdzenia sprawozdań finansowych 
określonym w rozporządzeniu, posiedzenia organów zatwierdzających odbywają się w terminie określonym w tym 
rozporządzeniu.

Prawdopodobna zmiana terminu podjęcia przez walne 
zgromadzenie spółki uchwały w sprawie polityki 
wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej 
(aktualizacja na dzień 25.03.2020)

• Ustawa daje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych kompetencję do wydania rozporządzenia,
w którym może on określić inny termin podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń 
członków zarządu i rady nadzorczej, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tego obowiązku.
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Zmiany w zakresie kodeksu spółek handlowych 
(aktualizacja na 25.03.2020)

• Nowelizacja KSH wprost dopuszcza możliwość odbywania się posiedzeń zarządu i rady nadzorczej za 
pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz podejmowania uchwał z wykorzystaniem 
tych środków (lub w trybie pisemnym). Dopiero w umowie lub statucie spółki można zawrzeć odmienne wskazania. Ponadto 
zniesiono zakaz podejmowania uchwał w wyżej opisany sposób w przypadku wyborów przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

• Nowelizacja wprowadza również podobne uproszczenia w przypadku zgromadzeń wspólników/walnych 
zgromadzeń spółek kapitałowych. Udział w nich można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 
jeżeli postanowi tak zwołujący zgromadzenie. Ograniczenia w tym zakresie mogą znaleźć się tylko w umowie albo statucie 
spółki. Szczegółowe zasady odbywania się takich zgromadzeń muszą się znaleźć w specjalnym regulaminie przyjętym przez 
radę nadzorczą (lub w jej braku – wspólników). Regulamin ten może określać tylko wymogi i ograniczenia, które są niezbędne 
do identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Również sposób przyjęcia regulaminu 
jest uproszczony – może nastąpić uchwałą wspólników bez odbycia zgromadzenia, jeżeli wspólnicy reprezentujący 
bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na treść tego regulaminu.

• Zmienia się też sposób zwołania „elektronicznego” zgromadzenia wspólników – w zawiadomieniu dla wspólnika 
należy dodatkowo zamieścić informacje o sposobie uczestniczenia w tym zgromadzeniu, wypowiadania się w jego trakcie, 
wykonywania na nim prawa głosu oraz wniesienia sprzeciwu.

• Ponadto nowelizacja przyspiesza wejście w życie zmian w zakresie wykonywania prawa głosu przez akcjonariusza, 
które były planowane na początek września bieżącego roku. W przypadku „elektronicznych” walnych zgromadzeń, spółka 
musi przesłać akcjonariuszowi niezwłocznie elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu. Akcjonariusz ma prawo w ciągu 3 
miesięcy złożyć wniosek o potwierdzenie przez spółkę, że jego głos został prawidłowo oddany i policzony, chyba że otrzymał je 
wcześniej. 

Zmiany w zakresie ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi (aktualizacja na dzień 25.03.2020 r.)

• Ustawa umożliwi Bankom z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywanie - bez zezwolenia na 
prowadzenie działalności maklerskiej - czynności których przedmiotem są obligacje, o których mowa w art. 62 ust. 3 i art. 67 
ust. 1 ustawy  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych , a także obligacji, o których mowa w art. 34ga 
ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 122).

Zmiany w zakresie ustawy o nadzorze nad rynkiem 
finansowym (aktualizacja na dzień 25.03.2020 r.)

• Ustawa wprowadza możliwość  zdalnego udziału w  posiedzeniach Komisji Nadzoru Finansowego, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej zapewniających komunikację w czasie rzeczywistym. Osoby wchodzące w skład Komisji, 
przebywające w miejscu innym niż miejsce posiedzenia, powinny mieć możliwość wypowiadania się w toku obrad, a osoby
z prawem głosu, także głosowanie. 
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Zmiany w zakresie
prawa bankowego

• Dzięki „tarczy antykryzysowej” Bank może dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty 
kredytu mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, jeżeli:

- kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r. oraz
- zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank nie 
wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.

Zmiana taka dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę, przy czym nie może ona powodować 
pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.

Zmiany w zakresie funkcjonowania Komisji Nadzoru 
Finansowego (aktualizacja na dzień 25.03.2020 r.)

• Bieg terminów do podjęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego czynności, w tym czynności nadzorczych, terminów 
załatwiania spraw oraz terminów przewidzianych do wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie 
albo wniesienia sprzeciwu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii, chyba że Komisja Nadzoru Finansowego wyda decyzję załatwiającą sprawę, dokona 
czynności, wyda decyzję lub postanowienie kończące postępowanie w sprawie albo wniesie sprzeciw.

• W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie miesiąca po ich 
odwołaniu, nie stosuje się wymogu zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego,
o którym mowa w art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zmiany w zakresie
ustawy o rachunkowości

• W związku ze zmianami w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
w zakresie  maksymalnego czasu nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych ( umorzenie zleceń wszczętych
i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy) ustawa o rachunkowości zmieniła się w ten sposób, aby nadal z mocy 
prawa przewidziany był skutek nieważności badania sprawozdania finansowego w przypadku naruszenia przepisów unijnych 
o rotacji firmy audytorskiej.

Zmiany w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu

• Wydłużeniu o 3 miesiące (uprzednio 6, obecnie 9 miesięcy) uległ termin na zgłoszenie danych do Centralnego 
Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. 
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Zmiany w zakresie ustawy o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych

• Wydłużeniu uległ termin, w jakim walne zgromadzenie spółki z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym, musi podjąć uchwałę w sprawie polityki 
wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, z dnia 30 czerwca do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zmiany w zakresie ustawy o Pracowniczych Planach 
Kapitałowych

• Wydłużeniu o 6 miesięcy uległ termin na zawarcie Umowy o prowadzenie PPK przez podmioty zatrudniające, które 
zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.
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Zespół Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy zapewnia natychmiastowe wsparcie w obszarach biznesu 

dotkniętych skutkami pandemii Covid-19. Kluczowe obszary objęte pomocą : 

- Prawo pracy;     - Podatki;     - RODO;      - Zamówienia publiczne;      - Umowy handlowe.

Wszystkie pytania i wątpliwości
zachęcamy kierować

pod adres e-mail
alert@siw.pl

Do Państwa dyspozycji
pozostaje 24/7 dedykowany

zespół prawników. 


