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Informacja dla członków Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej o 

regulacjach w ramach tzw. „Tarczy antykryzysowej” 
 

Niniejsze opracowanie powstało w oparciu o analizę zmian legislacyjnych wprowadzonych Ustawą z dnia 

31 marca 2020 roku 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, dalej jako „Ustawa”. Informacje dodane kursywą stanowią 

uzupełnienie informacji o zmiany wynikające z tzw. Tarczy antykryzysowej 2.0. 

 

Pobieranie wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub 

prawami pokrewnymi oraz opłat abonamentowych  

 

I. Czego konkretnie dotyczą omawiane regulacje? 

Omawiane regulacje dotyczą wstrzymania pobierania od określonych podmiotów wynagrodzeń 

uiszczanych na rzecz OZZ oraz opłat abonamentowych.  

 

W przypadku wynagrodzeń na rzecz OZZ, wstrzymanie poboru, dotyczy wynagrodzeń powstałych z tytułu 

umów na korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych (lub poboru wynagrodzenia za takie 

korzystanie), które zostały określone w inny sposób, niż jako wprost zależne od faktycznego przychodu 

lub dochodu przedsiębiorcy ze świadczonych przez niego usług w danym okresie. Innymi słowy nie ulega 

wstrzymaniu pobór wynagrodzeń OZZ wprost zależnych od przychodu lub dochodu przedsiębiorcy. 

 

W przypadku opłat abonamentowych, wstrzymanie poboru będzie dotyczyć wszystkich opłat,  

o których mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Opłaty te, dotyczą 

należności za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych, pobieranych za każdy odbiornik 

radiofoniczny lub telewizyjny na rzecz nadawców publicznej radiofonii i telewizji. 

 

Przez „wstrzymanie poboru” rozumieć można zwolnienie z obowiązku uiszczania wynagrodzeń i opłat 

przez okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii, a nie jedynie przesunięcie 

obowiązku zapłaty na okres po ustaniu takiego stanu (kwestia omówiona szczegółowo w p. VI poniżej). 

 

 

II. Jakich podmiotów dotyczą omawiane regulacje? 
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1) przedsiębiorców1 i organizacji w zakresie prowadzonej przez nich działalności pożytku publicznego2, 

jako podmiotów, od których pobór wynagrodzenia został wstrzymany; 

2) OZZ, jako podmiotów, na rzecz których pobór wynagrodzenia został wstrzymany; 

3) jednostek publicznej radiofonii i telewizji, na rzecz których pobór opłat abonamentowych został 

wstrzymany. 

 

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że omawiane regulacje najczęściej dotyczyć będą 

przedsiębiorców z branży gastronomicznej, hotelarskiej czy fryzjerskiej – czyli usługodawców, wśród 

których obłożenie będzie zdecydowanie niższe niż dotychczas. 

 

W uzasadnieniu do projektu ustawy nie wskazano jednak, by jakiejś grupy przedsiębiorców przepisy te 

miały nie dotyczyć. Biorąc przy tym pod uwagę, że Sejm odrzucił poprawkę Senatu, w której 

wynagrodzenia z tytułu „nadań lub reemisji”, miały być wyraźnie wyłączone spod wstrzymania poboru, 

należy przyjąć, że wolą ustawodawcy jest, aby wstrzymanie dotyczyło również wynagrodzeń z tego tytułu. 

 

W zakresie opłat abonamentowych wstrzymanie poboru dotyczy opłat za każdy radioodbiornik czy 

telewizor w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

III. Jakie warunki muszą spełnić przedsiębiorcy, aby pobór został wstrzymany? 

Aby pobór wynagrodzeń i opłat został wstrzymany, przedsiębiorcy: 

1) musieli świadczyć przed 8 marca 2020 r. usługi w miejscu, w którym klienci przedsiębiorców mogli 

zapoznać się z utworami lub przedmiotami praw pokrewnych; 

2) muszą być płatnikiem wynagrodzeń na rzecz OZZ i opłat abonamentowych; 

3) musieli uiścić ww. wynagrodzenia i opłaty, należne za okresy rozliczeniowe przypadające przed 8 

marca 2020 r. 

 

Zgodnie z prawem podatkowym przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczy usługi telekomunikacyjne w 

siedzibie, miejscu zamieszkania, lub zwykłego miejsca pobytu usługobiorcy. To właśnie w tym miejscu 

abonent może natomiast zapoznać się z utworami lub przedmiotami praw pokrewnych. Omawiane 

przepisy powinny zatem dotyczyć także przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym usług TV. 

 

 
1 Podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, tj. osób fizycznych, osób 
prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (np. 
spółki osobowe i kapitałowe) oraz wspólników spółek cywilnych. 
2 W rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
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IV. Tryb korzystania ze zwolnienia. 

Ustawa oraz uzasadnienie do niej nie precyzują tego w jakim trybie można skorzystać z omawianych 

zwolnień. Użyte sformułowania wskazują, że wstrzymanie poboru wynagrodzeń i opłat następuje z mocy 

prawa (a nie na wniosek), po spełnieniu przesłanek omówionych powyżej. 

 

V. Kiedy można skorzystać z omawianych przepisów? 

Wstrzymanie poboru wynagrodzeń i opłat obowiązuje jedynie w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo w trakcie stanu epidemii. 

 

VI. Co tak naprawdę oznacza, że opłaty zostały wstrzymane? 

Wątpliwości interpretacyjne może budzić fakt, że w omawianej regulacji użyto sformułowania „wstrzymuje 

się”. W sposób naturalny pojawiają się pytania, czy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu 

epidemii, przedmiotowe opłaty za okres trwania takiego stanu będą musiały zostać uiszczone. 

 

W trakcie prac legislacyjnych Sejm odrzucił poprawkę Senatu, w której sformułowanie „wstrzymywać się” 

chciano zastąpić wyrażeniem „zawiesza się”. Użycie w propozycji Senatu sformułowania „zawiesza się” 

mogło wskazywać na intencję, aby opłaty te były należne po okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego i stanu epidemii. Wskazuje na to również fakt, że zgodnie z propozycjami Senatu, 

przedsiębiorca, po ustaniu przyczyn zawieszenia tych opłat, mógł: „żądać obniżenia wynagrodzenia za 

okres zawieszenia proporcjonalnie do obniżenia jego przychodu, w stosunku do uzyskanego w roku przed 

powstaniem zagrożenia”. Odrzucenie tych propozycji może wskazywać na to, że wolą ustawodawcy 

jest, aby wynagrodzenia i opłaty za czas obowiązywania epidemii były nienależne. 

 

Ponadto w uzasadnieniu do projektu Ustawy, ustawodawca wyraźnie wskazuje na „zwolnienie” z opłat, w 

kontekście abonamentu. Pomimo zatem, iż w Ustawie, w przypadku zarówno wynagrodzeń na rzecz OZZ, 

jak i opłat abonamentowych użyto wyrażenia „wstrzymuje się”, to wnioskować można, że ustawodawca 

rozumie ten termin jako równoważny „zwolnieniu”. 

 

Biorąc jednak pod uwagę wszystkie powyższe wątpliwości, rekomendujemy, aby, w miarę możliwości 

finansowych, przedsiębiorcy poczynili rezerwę na wypadek ewentualnych sporów z OZZ. 

 

 

Obowiązki informacyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych i kontrole Prezesa UKE 
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I. Czy terminy wykonania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych zostały 

zawieszone? 

Przepisy Ustawy nie zawieszają biegu terminów wykonania obowiązków informacyjnych i 

sprawozdawczych. Dotyczy to nie tylko cyklicznych obowiązków informacyjnych, wynikających z Pt3 i tzw. 

megaustawy, lecz także obowiązku udzielenia informacji na żądanie Prezesa UKE (art. 6 Pt). W 

przypadku, gdyby przedsiębiorca telekomunikacyjny nie wypełnił jednak ww. obowiązków, warto podjąć 

polemikę z Prezesem UKE, ponieważ na gruncie Ustawy4 istnieje możliwość zbudowania argumentacji, 

która mogłaby służyć obronie interesów takiego przedsiębiorcy. Zachęcamy jednak do realizacji 

obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych w terminie. 

 

II. Czy Prezes UKE może wszczynać kontrole i nakładać kary w czasie stanu zagrożenia 

epidemicznego i stanu epidemii? 

W aktualnym stanie prawnym Prezes UKE może wszczynać i prowadzić postępowania administracyjne, 

jak również kontrole, a także wydawać zalecenia pokontrolne (proszę pamiętać, że kontrole oraz 

wydawanie zaleceń pokontrolnych nie odbywa się w trybie postępowania administracyjnego, lecz 

odrębnego typu postępowań). Prezes UKE może m.in. wszczynać postępowania administracyjne 

pokontrolne (art. 201 ust. 3 Pt) oraz postępowania administracyjne w sprawie nakładania kar. Terminy w 

postępowaniach administracyjnych, np. termin do zajęcia stanowiska w sprawie (art. 10 § 1 KPA5), jak 

również terminy odpowiedzi na pytania bieżące w toku postępowań dotyczących analizy rynku, podlegają 

zawieszeniu. Oznacza to, że przedsiębiorca telekomunikacyjny nie jest zobowiązany do podejmowania 

czynności w terminach określonych w ww. postępowaniach. W przypadku, gdy przedsiębiorca zdecyduje 

się wykonać te czynności, będą one jednak skuteczne. Terminy na dokonanie czynności na wezwanie 

Prezesa UKE nie będą jednakże podlegać zawieszeniu, jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby 

spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu 

społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.  

 

Podatek VAT 

 

III. Od kiedy będzie obowiązywała nowa matryca stawek VAT? 

 
3 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 
4 Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku 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. 
5 Ustawa z dnia 14 czerwca 2016 r. Kodeks prawa administracyjnego.  
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Nowa matryca będzie obowiązywała od dnia 1 lipca 2020 roku /poprzednio miała obowiązywać od dnia 1 

kwietnia 2020 roku (art. 64 pkt. 1 ppkt. a Ustawy). 

 

IV. Do kiedy duży podatnik ma obowiązek złożenia nowych JPK_VAT z deklaracją? 

Termin złożenia nowych JPK_VAT został przesunięty na 1 lipca 2020 roku (art. 58 pkt. 4 Ustawy). 

 

V. Jakie zmiany zostały wprowadzone w zakresie Wiążącej Informacji Stawkowej? 

Uregulowania dotyczące ochrony podatników wynikające z Wiążącej Informacji Podatkowej wejdą w 

życie z dniem 1 lipca 2020 roku. Do 1 lipca 2020 roku będą obowiązywały indywidualne interpretacje 

podatkowe w przedmiocie wysokości stawki podatku VAT (art. 63 pkt. 3 Ustawy). 

 

VI. W jakiej formie można przekazać paragon lub fakturę? 

Za zgodą nabywcy, będąc podatnikiem zobowiązanym do prowadzenia ewidencji za pomocą kas 

fiskalnych, można przesłać nabywcy paragon lub fakturę w uzgodnionej formie elektronicznej (art. 32 pkt. 

1 Ustawy). 

 

Podatek od nieruchomości 

 

I. Jakie zmiany dotyczą regulacji podatku od nieruchomości? 

Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z 

powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 

2020 roku., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 roku (art. 15q Ustawy). 

 

Postępowania, kontrole, KAS, odpowiedzialność karno-skarbowa 

 

I. Jakie zmiany zostały wprowadzone w instytucji opłaty prolongacyjnej? 

Do decyzji organów podatkowych wydanych na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu, mających 

na celu: 

• odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty, 

• odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki 

od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, 

• umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną, 
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które to dotyczą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, nie stosuje się przepisów 

dotyczących opłaty prolongacyjnej (art. 15 za Ustawy). 

 

II. W jakich sprawach zawieszono bieg terminów? 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg 

terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres w 

następujących sprawach: 

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,  

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. 

Dodatkowo bieg terminu:  

1) na milczące załatwienie sprawy,  

2) w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia 

albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, 

dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,  

3) na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem 

interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa  

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 (art. 15 zzs Ustawy). 

 

III. Jaki termin obowiązuje na założenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek 

spoza Białej Listy? 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z 

COVID-19, termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek niewidniejący na Białej 
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Liście ulega wydłużeniu z 3 do 14 dni. Złożenie tego zawiadomienia warunkuje brak konsekwencji 

podatkowych (w VAT i CIT/PIT) związanych z wpłatą na taki rachunek (art. 15 zzn Ustawy). 

 

IV. Jakie wprowadzono zmiany w zakresie interpretacji indywidualnych? 

W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia 

wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 roku 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 oraz złożonych od dnia wejścia 

w życie tej ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w 

związku z COVID-19, trzymiesięczny termin, o którym mowa w art. 14d § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa, przedłuża się o 3 miesiące (art. 31 g ust. 1 Ustawy). 

 

V. W jaki sposób można złożyć czynny żal? 

Czynny żal składa się poprzez zawiadomienie na piśmie utrwalone w postaci: 

• papierowej lub 

• elektronicznej albo 

• ustnie do protokołu. 

Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wnosi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w 

tym przez portal podatkowy (art. 26 Ustawy). 

 

VI. Jak uregulowano doręczenia pism w formie dokumentu elektronicznego? 

W przypadku pism wydanych w formie dokumentu elektronicznego, które zostały opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, doręczenie 

może polegać na doręczeniu wydruku pisma odzwierciedlającego treść tego pisma, jeżeli strona nie 

wnosiła o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub nie wyraziła zgody na 

doręczanie pism w taki sposób (art. 20 pkt.1 Ustawy). 

 

VII. Jakie zmiany zostały wprowadzone w administracyjnych postępowaniach egzekucyjnych 

należności pieniężnych? 

Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wstrzymać administracyjne postępowania egzekucyjne 

należności pieniężnych, określając w szczególności zakres terytorialny wstrzymania tych postępowań 

oraz okres, na który następuje to wstrzymanie, mając na względzie okres obowiązywania stanu 
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zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane (art. 15 

zzk. ust. 1 Ustawy). 

 

Zmiany w działaniu spółek kapitałowych 

 

I. W jaki sposób prowadzone mogą być posiedzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością? 

Ustawa wprowadziła dodatkowe przepisy art. 208 §51-53 Kodeksu Spółek Handlowych określające 

warunki prowadzenia posiedzeń Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W powyższej formie podejmowane mogą być 

również uchwały Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podejmowanie również w formie pisemnej 

obiegowo, zaś głos oddany w formie pisemnej może być oddany za pośrednictwem innego członka 

Zarządu.  

Ustawa wprowadziła dodatkowe przepisy art. 222 § 11 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zmieniła treść 

art. 222 § 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych określające warunki prowadzenia posiedzeń Rady 

Nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. W powyższej formie podejmowane mogą być również uchwały Rady 

Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowanie również w formie pisemnej obiegowo, 

zaś głos oddany w formie pisemnej może być oddany za pośrednictwem innego członka Rady 

Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie może dotyczyć tylko kwestii objętych porządkiem obrad.  

Komentowane przepisy mają charakter dyspozytywny i mogą być zmieniane umową spółki, z tym że w 

umowie spółki należy wprost wykluczyć możliwość stosowania regulacji art. 208 §51-53 lub art. 222 § 11 

oraz § 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych. 

II. W jakiej formie mogą być prowadzone Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością? 

Ustawa wprowadziła dodatkowe przepisy art. 2341 Kodeksu Spółek Handlowych. Zgodnie z ww. 

przepisem możliwe jest przeprowadzenie Zgromadzenia Wspólników za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej, decyzję o tej formie odbycia Zgromadzenia podejmuje podmiot zwołujący 

Zgromadzenie. 

Udział w Zgromadzeniu Wspólników powinien obejmować: 

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, a w przypadku jej braku wspólnicy określają regulamin obejmujący szczegółowe zasady 

udziału w Zgromadzeniu Wspólników w ww. formie. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, 
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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. 

Ustawa wprowadziła również dodatkowe przepisy art. 238 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z 

którym w sytuacji 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. 

III. W jaki sposób prowadzone mogą być posiedzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki 

akcyjnej? 

Ustawa wprowadziła dodatkowe przepisy art. 371 §31-33 Kodeksu Spółek Handlowych określające 

warunki prowadzenia posiedzeń Zarządu spółki akcyjnej za pośrednictwem środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. W powyższej formie podejmowane mogą być również uchwały 

Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podejmowanie również w formie pisemnej obiegowo, zaś głos 

oddany w formie pisemnej może być oddany za pośrednictwem innego członka Zarządu.  

Ustawa wprowadziła dodatkowe przepisy art. 388 § 11 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zmieniła treść 

art. 388 § 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych określające warunki prowadzenia posiedzeń Rady 

Nadzorczej spółki akcyjnej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

W powyższej formie podejmowane mogą być również uchwały Rady Nadzorczej. Uchwały Rady 

Nadzorczej mogą być podejmowanie również w formie pisemnej obiegowo, zaś głos oddany w formie 

pisemnej może być oddany za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie 

może dotyczyć tylko kwestii objętych porządkiem obrad. Ponadto uchylono art. 388 § 4 Kodeksu Spółek 

Handlowych 

Komentowane przepisy mają charakter dyspozytywny i mogą być zmieniane umową spółki, z tym że w 

umowie spółki należy wprost wykluczyć możliwość stosowania regulacji art. 371 §31-33 lub art. 388 § 11 

oraz § 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych. 

IV. W jakiej formie mogą być prowadzone Walne Zgromadzenie spółki akcyjnej? 

Ustawa wprowadziła nowe brzmienie art. 4065 Kodeksu Spółek Handlowych. Zgodnie z ww. przepisem 

możliwe jest przeprowadzenie Zgromadzenia Wspólników za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej, decyzję o tej formie odbycia Zgromadzenia podejmuje podmiot zwołujący Zgromadzenie. 

Udział w Walnym Zgromadzeniu powinien obejmować: 

3. 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  

4. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia 

wspólników. 
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Rada Nadzorcza określa regulamin obejmujący szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu 

Wspólników w ww. formie. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne 

do identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.  

Spółka publiczna jest zobowiązania do zapewnienia warunków transmisji obrad Walnego Zgromadzenia 

w czasie rzeczywistym. 

Wobec akcjonariusza głosującego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej spółka jest 

zobowiązana przesłać elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu. Ponadto 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 za-rejestrowany 

oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane akcjonariuszowi lub jego 

pełnomocnikowi wcześniej 

Zmiany dotyczące infrastruktury krytycznej 

Jakie wprowadzono regulacje dot. infrastruktury krytycznej? 

Właściciel infrastruktury krytycznej, w tym urządzeń służących do:  

1) świadczenia usług telekomunikacyjnych,  

2) dostarczania energii elektrycznej, wody, ciepła, ropy naftowej, paliw lub gazu 

3) odprowadzania ścieków,  

lub jego upoważniony przedstawiciel, którego infrastruktura lub urządzenia są zlokalizowane na terenie 

nieruchomości należących do osób trzecich lub znajdujących się w posiadaniu osób trzecich, może w 

okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu wyjątkowego, 

wnioskować do właściwego miejscowo komendanta Policji o asystę funkcjonariuszy Policji, w celu 

umożliwienia wejścia lub wjazdu na teren nieruchomości, w tym do budynku, również z użyciem środków 

przełamujących istniejące zabezpieczenia, w celu przeprowadzenia czynności niezbędnych dla ciągłości 

świadczenia usług, w tym w zakresie prac budowlanych. Asysta funkcjonariusza Policji jest udzielana 

niezwłocznie (art. 11e ust.1 Ustawy). Uzyskanie asysty policji będzie udzielane pod warunkiem, że 

właściciel infrastruktury krytycznej przedstawi właściwemu miejscowo komendantowi Policji dowody 

potwierdzające odmowę przez właściciela, użytkownika lub zarządcę nieruchomości wejścia lub wjazdu 

na teren nieruchomości.  

 

 

 


