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Słowem wstępu… 

 Niezależna od Przedsiębiorców pandemia wirusa SARS-COVID-19 stanowi czynnik który 
niewątpliwie wstrząśnie gospodarką. Sytuacja burząca tok normalnego funkcjonowania 
wszystkich podmiotów działających na rynku, powoduje, że niejednokrotnie typowe, 
obowiązujące dotychczas rozwiązania prawne okazały się zupełnie niedostosowane do 
zaistniałych okoliczności. Dlatego wychodząc sytuacji naprzeciw, rząd przygotował projekt 
ustawy 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.  

Niezależnie od oceny zawartych w nim regulacji to właśnie ta ustawa zawiera w sobie 
pakiet nazywany rozwiązań będący odpowiedzią na zaistniały kryzys. Tym niemniej, oprócz 
rozwiązań w ustawie należy mieć na uwadze że wiele nowych przepisów które zmieniają stan 
prawny i docelowo mają wspomagać przedsiębiorców, są i będą zawierane w innych ustawach 
czy też rozporządzeniach.  

Uwzględniając, że to powyższa ustawa stanowi trzon wdrażanego pakietu osłonowego, 
to właśnie jej zostanie w głównej mierze poświęcona niniejsza analiza.  

Druga część analizy dotyczy sfery prawa cywilnego i gospodarczego. 

W razie jakichkolwiek pytań czy też wątpliwości związanych z wdrażaniem rozwiązań 
przewidzianych ustawą pomocową zachęcamy do kontaktu z ekspertami Małopolskiego 
Instytutu Studiów Podatkowych. 
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1. ZAWIESZENIE UMÓW W GALERIACH HANDLOWYCH 

Art. 15ze. 1. W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami, 
wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej 
umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy). 

2. Uprawniony do używania powierzchni handlowej (uprawniony) powinien złożyć 
udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania 
umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć 
miesięcy; oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. 
Postanowienia ust. 1 przestają wiązać oddającego z chwilą bezskutecznego upływu na 
złożenie oferty. 

3. Postanowienia ust. 1 wchodzą w życie od dnia zakazu, a postanowienie ust. 2 od dnia 
zniesienia zakazu. 

4. Postanowienia ust. 1–3 nie uchybiają właściwym przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny regulującym stosunki zobowiązaniowe stron w stanach, w których 
wprowadzane są ograniczenia prawne swobody działalności gospodarczej. 

Komentarz 

W okresie zakazu prowadzenia działalności w galeriach handlowych planowane jest 
zawieszenie obowiązywania umów najmu oraz umów o podobnym charakterze, które dają 
uprawnienia do korzystania z powierzchni handlowych w galeriach handlowych rozumianych 
jako obiekty o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Przepis nie dotyczy jedynie 
zawieszenia prawa do żądania przez wynajmującego czynszu najmu, ale wszelkich 
obowiązków obu stron umowy. Zatem zakresem tego przepisu objęte będzie także 
zawieszenie (czasowe wygaśnięcie) uprawnienia do korzystania z powierzchni handlowej (np. 
na potrzeby magazynowania towarów). 

Wprowadzone zawieszenie (czasowe wygaśnięcie umowy) ma charakter warunkowy i jest 
uzależnione od złożenia przez najemcę powierzchni handlowej wiążącej oferty przedłużenia 
obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu 
przedłużony o sześć miesięcy. Oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia 
zniesienia zakazu prowadzenia działalności w galeriach handlowych. Należy zaznaczyć, że dla 
bezpieczeństwa obrotu ofertę należy złożyć w taki sposób, aby jej adresat (wynajmujący) miał 
możliwość zapoznania się z jej treścią w okresie wskazanych 3 miesięcy. 
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2. PRZEDŁUŻENIE UMÓW NAJMU LOKALI 

Art. 31s. 1. W przypadku gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed 
dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 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 upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., umowa ta ulega 
przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych. Przedłużenie 
umowy następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy. 

Komentarz 

Ustawa wprowadza możliwość jednostronnego przedłużenia umowy najmu do dnia 30 
czerwca 2020 roku, na podstawie oświadczenia najemcy złożonego wynajmującemu. Z 
możliwości tej nie mogą skorzystać najemcy, którzy: 

- w okresie 6 miesięcy poprzedzających wejście ustawy w życie byli w zwłoce z zapłatą na rzecz 
wynajmującego czynszu lub innych opłat za co najmniej jeden okres rozliczeniowy  

- korzystali z lokalu w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem; 

- wynajęli, podnajęli albo oddali do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej 
pisemnej zgody wynajmującego; 

- posiadają tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej 
miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego i mogą z 
niego korzystać. 

Do dnia 30 czerwca 2020 r. nie można wypowiedzieć najemcy umowy najmu lub wysokości 
czynszu, a jeżeli oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone przed wejściem w życie 
ustawy, to termin wypowiedzenia ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r. Przedłużenie 
terminu wypowiedzenia następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy, które najemca 
składa wynajmującemu lokal najpóźniej w dniu upływu terminu określonego w złożonym  
wypowiedzeniu. 

 

3. PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWROTU ŚWIADCZEŃ 

Art. 15zp. 1. Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i 
kongresów lub działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub 
organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe w przypadku rozwiązania umowy 
z klientem, które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem 
epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w 
terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy. 
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2. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1, nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia 
przez klienta zgody na otrzymanie w zamian od przedsiębiorcy vouchera do realizacji na 
poczet przyszłych wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w 
którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę. 

3. Wartość vouchera, o którym mowa w ust. 2, nie może być niższa niż kwota wpłacona na 
poczet realizacji dotychczasowej umowy przez klienta. 

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy lub rolnika świadczącego 
usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich 
oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. 

Komentarz 

Ustawa przedłuża termin zwrotu wpłaconych przez klienta środków przez podmioty działające 
w branżach: kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej i sportowej oraz podmiotów 
prowadzących usługi hotelarskie. Usługi hotelarskie należy rozumieć szeroko, jako 
krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc 
noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz 
świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. 

Podmioty wskazane w powołanym przepisie są zobowiązane do zwrotu wpłaconych przez 
klienta środków w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy. Wpłacone przez 
klienta środki to wszelkie zaliczki, przedpłaty, zadatki, itp. Nawet w przypadku złożenia przez 
klienta oświadczenia o rozwiązaniu umowy (np. wypowiedzeniu lub odstąpieniu) można 
ubezskutecznić rozwiązanie umowy, jeżeli  klient wyraził następnie zgodę na otrzymanie w 
zamian od przedsiębiorcy vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń w obszarze 
działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za 
które klient wniósł zapłatę. Z treści przepisu wynika także, że wyrażenie zgody na otrzymanie 
vouchera uniemożliwia złożenie skutecznego oświadczenia o rozwiązaniu umowy.  

 

4. IMPREZY TURYSTYCZNE 

Art. 15k. 1. Odstąpienie od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 
2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lub rozwiązanie przez 
organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 
pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim 
związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni 
od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez 
organizatora turystyki.  

2. Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest skuteczne w 
przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki 
vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym 
miała się odbyć impreza turystyczna.  
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3. Wartość vouchera, o którym mowa w ust. 2, nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet 
realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną.  

4. Środki odpowiadające wpłatom na poczet realizacji umów o imprezy turystyczne, w stosunku do 
których zastosowanie znajdzie ust. 2, podlegają ochronie na wypadek niewypłacalności organizatora 
turystyki. 

Komentarz 

Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie 
turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie, 
w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w 
miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację 
imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać 
wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub 
zadośćuczynienia w tym zakresie. Natomiast zgodnie z ust. 5 powołanego przepisu organizator 
turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu 
podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego 
odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli nie może zrealizować umowy o udział w imprezie 
turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił 
podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej. Ustawa wprowadza 180 dniowy termin liczony od dnia 
powiadomienia podróżnego lub organizatora turystyki dla skuteczności złożonego 
oświadczenia o odstąpieniu lub rozwiązaniu umowy. Dopiero po upływie tego terminu liczony 
jest 14 dniowy termin do zwrotu przez organizatora turystyki poniesionych przez podróżnego 
opłat i wpłat. 

Przepis wprowadza także rozwiązanie polegające na możliwości wydania podróżnemu przez 
organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w 
ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. Jeżeli podróżny wyrazi 
zgodę na otrzymanie vouchera, to w takim przypadku odstąpienie lub rozwiązanie umowy nie 
będzie skuteczne.  

 

5. ORGANY SPÓŁKI Z O.O. 

Art. 27. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 
1543, 1655, 1798, 2217 oraz z 2020 r. poz. 288) wprowadza się następujące zmiany:  

1. w art. 208 po § 5 dodaje się § 5(1) –5(3) w brzmieniu:  

„§ 5(1) . W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.  
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§ 5(2) . Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.  

§ 5(3) . Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos 
na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.” 

2. w art. 222:  

a. po § 1 dodaje się § 1(1) w brzmieniu:  

„§ 1(1) . W posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.”,  

b) § 3 i 4 otrzymują brzmienie:  

„§ 3. 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.  

§ 4. 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 w trybie określonym w zdaniu 
pierwszym.”,  

c) uchyla się § 5; 

3. art. 234(1) otrzymuje brzmienie:  

„Art. 234(1) § 1. Udział w zgromadzeniu wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. O udziale w zgromadzeniu 
wspólników w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie. 

§ 2. 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 

§ 3. 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.” 

4. w art. 238 dodaje się § 3 w brzmieniu:  

„§ 3. W przypadku, gdy udział w zgromadzeniu wspólników następuje przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej, w zawiadomieniu należy dodatkowo zamieścić informacje o sposobie 
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uczestniczenia w tym zgromadzeniu, wypowiadania się w jego trakcie, wykonywania na nim prawa 
głosu oraz wniesienia sprzeciwu od podjętej wówczas uchwały bądź uchwał.” 

Komentarz 
 

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych ma na celu zapewnienie funkcjonowania organów spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością, tj. zgromadzenia wspólników, zarządu i rady nadzorczej, jeśli została 
powołana, bez konieczności odbywania osobistych spotkań. Wykonywanie czynności przez organy 
spółki następuje z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przez które należy rozumieć 
urządzenia służące komunikacji, takie jak: telefon (telekonferencja), smartfon, tablet, komputer z 
zainstalowanym komunikatorem przekazującym dźwięk i obraz, jak i sam dźwięk. Po dokonanych 
czynnościach wydaje się być konieczne sporządzenie pisemnego protokołu z przebiegu posiedzenia lub 
zgromadzenia wraz z odpisem podjętych uchwał.  

W odniesieniu do zgromadzeń wspólników zwołanych przed dniem wejścia w życie ustawy, zwołujący 
je może postanowić o umożliwieniu uczestnictwa w nim w trybie, o którym mowa w art. 234(1) § 1, z 
zastrzeżeniem obowiązku poinformowania o tym w trybie przewidzianym dla zwołania zgromadzenia 
wspólników i nie później niż na 4 dni przed dniem odbycia zgromadzenia wspólników.  

 

6. ORGANY SPÓŁKI AKCYJNEJ 

1. w art. 371 po § 3 dodaje się § 3(1) –3(3) w brzmieniu:  

„§ 3(1). W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej; przepis 
art. 4065 § 3 stosuje się odpowiednio.  

§ 3(2). Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej.  

§ 3(3). Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos 
na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu, chyba że statut spółki stanowi inaczej.”; 

2. w art. 388:  

a) po § 1 dodaje się § 1(1) w brzmieniu:  

„§ 1(1) . W posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej; przepis 
art. 406(5) § 3 stosuje się odpowiednio.” 

b) § 2 i 3 otrzymują brzmienie:  

„§ 2. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, 
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej, chyba że statut 
spółki stanowi inaczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do 
porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.  
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§ 3. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut 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. Statut spółki może 
przewidywać surowsze wymagania dotyczące podejmowania uchwał w trybie określonym w zdaniu 
pierwszym.”,  

c) uchyla się § 4; 

3. art. 406(5) otrzymuje brzmienie:  

„Art. 406(5) § 1. Udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. O udziale w walnym 
zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to 
zgromadzenie.  

§ 2. Udział w walnym zgromadzeniu, 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 walnego 
zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, i  

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

§ 3. Rada nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w walnym 
zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może 
określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia 
bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.  

§ 4. Spółka publiczna zapewnia transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Nie 
narusza to obowiązków informacyjnych określonych w przepisach o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych.  

§ 5. W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 
spółka niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu.  

§ 6. Na wniosek akcjonariusza, złożony nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia walnego 
zgromadzenia, spółka przesyła akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos 
został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane 
akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej.  

§ 7. W przypadku gdy potwierdzenie, o którym mowa w § 6, otrzyma pośrednik, o którym mowa w 
art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 
2020 r. poz. 89, 284 i 288) lub podmiot, o którym mowa w art. 68i ust. 2 tej ustawy, niezwłocznie 
przekazuje on potwierdzenie akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi. Przepis art. 68k ust. 6 tej 
ustawy stosuje się odpowiednio.” 

Komentarz 
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Nowelizacja kodeksu spółek handlowych ma na celu zapewnienie funkcjonowania organów spółki 
akcyjnej, tj. walnego zgromadzenia, zarządu i rady nadzorczej, bez konieczności odbywania osobistych 
spotkań. Wykonywanie czynności przez organy spółki następuje z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej, przez które należy rozumieć urządzenia służącego komunikacji takich jak: 
telefon (telekonferencja), smartfon, tablet, komputer z zainstalowanym komunikatorem 
przekazującym dźwięk i obraz, jak i sam dźwięk. Po dokonanych czynnościach wydaje się być konieczne 
sporządzenie pisemnego protokołu z przebiegu posiedzenia lub zgromadzenia wraz z odpisem 
podjętych uchwał.  

W odniesieniu do walnych zgromadzeń zwołanych przed dniem wejścia w życie ustawy, zwołujący je 
może postanowić o umożliwieniu uczestnictwa w nim w trybie, o którym mowa w art. 406(5) § 1, z 
zastrzeżeniem obowiązku poinformowania o tym w trybie przewidzianym dla zwołania walnego 
zgromadzenia i nie później niż na 4 dni przed dniem odbycia walnego zgromadzenia. 

 

7. ZAWIESZENIE TERMINÓW PROCESOWYCH 

Art. 15zzr. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego 
terminów: 

1)       od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem, 

2)       do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, 

3)       przedawnienia, 

4)       których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i 
wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie, 

5)       zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, 

6)       do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego 
rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na 
wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju 

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 

Art. 15zzs. 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu 
COVID bieg terminów procesowych i sądowych w: 

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, 

2) postępowaniach egzekucyjnych, 

3) postępowaniach karnych, 

4) postępowaniach karnych skarbowych, 

5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia, 

6) postępowaniach administracyjnych, 
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7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa, 

8) kontrolach celno-skarbowych, 

9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 
o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284), 

10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw 

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 

Komentarz 
Zawieszenie terminu polega na wstrzymaniu rozpoczęcia lub dalszego biegu tego terminu na czas 
występowania okoliczności utrudniających udział w postępowaniu. Okresu trwania tych okoliczności 
nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu. Jeżeli zatem termin rozpoczął bieg, a następnie uległ 
zawieszeniu, to po ustaniu przyczyny zawieszenia biegnie on nadal (czas sprzed zawieszenia biegu 
terminu sumuje się z czasem po zawieszeniu). 

W zakresie postępowań sądowych mających na celu windykację należności należy wskazać, że w 
okresie stanu epidemicznego de facto żadne czynności nie będą podejmowane przez sąd, jak i organy 
egzekucyjne. Wynika to z faktu, że doręczenie pozwu lub nakazu zapłaty nie będzie mogło prowadzić 
do wydania wyroku zaocznego, czy uprawomocnienia się nakazu zapłaty z uwagi na zawieszenie biegu 
terminu zastrzeżonego dla drugiej strony procesu. 

 

 

 

 


