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gulacji oraz fi zyczne zgromadzenie się co najmniej połowy 
członków organu nadzorczego w miejscu obrad (art. 388 
§ 1 oraz art. 222 § 1 KSH) w czasie epidemii dla wielu spółek 
były utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Odnośnie zaś do zarządów spółek kapitałowych przepisy 
KSH dotychczas milczały na temat możliwości wykorzystania 
nowych technologii przy organizacji prac tego organu – za-
równo w przypadku udziału w posiedzeniach, jak i podejmo-
wania uchwał w tym trybie. Tymczasem w praktyce, pomimo 
braku regulacji ustawowej, coraz więcej zarządów korzystało 
z takich rozwiązań, co niejednokrotnie prowadziło do sporów 
i kwestionowania ważności uchwał podjętych w taki sposób. 

W wyniku zmian wprowadzono możliwość udziału 
w posiedzeniach zarządu i rady nadzorczej z wykorzy-
staniem środków bezpośredniego porozumiewania się 
na odległość. Dodatkowo w przypadku zarządu przesą-
dzono o możliwości podejmowania uchwał w tym trybie. 
W odniesieniu do obu organów odwrócono przy tym do-
tychczas obowiązującą zasadę, zgodnie z którą skorzystanie 
z powyższych rozwiązań wymagało upoważnienia zawartego 
w statucie spółki. Zgodnie z ZmKoronawirusU20 „zdalne” 
uczestnictwo i głosowanie zarówno w ramach zarządu, 
jak i rady nadzorczej są dopuszczalne ex lege, zaś to do 
wyłączenia lub ograniczenia takiej możliwości niezbęd-
ne będzie wprowadzenie odpowiednich postanowień do 
statutu spółki. W konsekwencji, jeśli wolą akcjonariuszy 
będzie wyłączenie możliwości odbywania posiedzeń orga-
nów w tym trybie lub ograniczenie ustawowej regulacji, będą 
uprawnieni do odmiennego uregulowania tej kwestii w sta-
tucie. Znowelizowane i dodane przepisy KSH mają bowiem 

Wprowadzenie

Od dłuższego już czasu pojawiały się głosy postulujące 
zwiększenie możliwości wykorzystania nowych technologii 
w ramach procedowania organów menedżerskich spółek ka-
pitałowych. Po ogłoszeniu epidemii spowodowanej wirusem 
Sars-CoV-2 sygnały o konieczności zmian przepisów KSH 
w tym zakresie zaczęły płynąć przede wszystkim ze strony 
samych spółek, które z uwagi na brak możliwości odbycia 
posiedzeń ich organów w tradycyjny sposób na gruncie obo-
wiązującego wówczas stanu prawnego doświadczały paraliżu 
decyzyjnego. Zaistniałe ograniczenia w swobodzie przepływu 
osób stały się bodźcem do pilnego wprowadzenia stosownych 
zmian. 

Możliwość wykorzystania nowych 
technologii z mocy samej ustawy

Dotychczas obowiązujące przepisy KSH nie regulowały 
zagadnienia odbywania posiedzeń rady nadzorczej z wyko-
rzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się 
na odległość. Zgodnie z art. 388 § 1 KSH (oraz odpowiednio 
art. 222 § 1 KSH) posiedzenie rady nadzorczej, zdolne do 
podejmowania uchwał, mogło się odbyć, jeżeli wszyscy człon-
kowie rady nadzorczej zostali zaproszeni, a na posiedzeniu 
obecna była co najmniej połowa jej członków. Obecność, 
o której mowa w przywołanym przepisie, rozumiano przy 
tym jako fi zyczne stawiennictwo w miejscu posiedzenia, wy-
kluczając tym samym możliwość „zdalnego” udziału w sa-
mym posiedzeniu. Wykorzystanie nowych technologii przez 
radę nadzorczą ustawodawca przewidywał jedynie w procesie 
podejmowania uchwał poza posiedzeniem i tylko w przypad-
ku, gdy taką możliwość zapewniał statut spółki. Dodatkowo 
katalog spraw mogących być przedmiotem rozstrzygnięcia 
w tym trybie był ograniczony. Zadośćuczynienie takiej re-
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Epidemia spowodowana wirusem Sars-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz związane z nią ograniczenia w prze-
mieszczaniu się uwydatniły potrzebę wprowadzenia w Kodeksie spółek handlowych zmian dotyczących możliwości 
odbywania posiedzeń organów menedżerskich spółek handlowych z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozu-
miewania się na odległość oraz rozszerzających dotychczasowe możliwości podejmowania uchwał w tym trybie. Odpo-
wiedzią na powyższe potrzeby stała się ustawa z 31.3.2020 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 ustaw3, która wprowadziła w tym zakresie istotne zmiany w KSH. 

1 Autorka jest radcą prawnym w RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL 
& Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. 

2 Autor jest adwokatem w RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partne-
rzy Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. 

3 Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm., ustawa weszła w życie z dniem jej 
uchwalenia; dalej jako: ZmKoronawirusU20.
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obowiązują w przypadku podejmowania przez zarząd uchwał 
za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania 
się na odległość. Także w tym wypadku brak jest ograni-
czeń, które wyłączałyby możliwość podejmowania w tym 
trybie uchwał w sprawach osobowych. Jednocześnie należy 
wskazać, że uchylenie powyższych przepisów, tj. art. 222 § 5 
oraz art. 388 § 4 KSH, sprawia, iż wszelkie dotychczaso-
we ograniczenia przewidziane w umowach lub statutach 
dotyczące wyłączeń określonych spraw od głosowania za 
pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania 
się na odległość, w naszej ocenie, stały się bezprzedmioto-
we oraz utraciły swoją moc6.

Trzeba jednak zaznaczyć, że w przypadku organu nad-
zoru, w ramach kolejnej nowelizacji7, wprowadzono istotne 
ograniczenie powyższej zasady. W art. 388 KSH dodano 
bowiem § 31, a w art. 222 – § 41 KSH, zgodnie z którymi 
możliwość podejmowania uchwał w trybie pisemnym 
lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego poro-
zumiewania się na odległość dotyczy również spraw, dla 
których statut lub umowa spółki przewiduje głosowanie 
tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi 
sprzeciwu. Taka regulacja w pewnym sensie jednak osłabia 
wprowadzone wcześniej zmiany – pozwala bowiem pojedyn-
czemu członkowi rady nadzorczej na zgłoszenie sprzeciwu 
w sprawie procedowania w trybie „zdalnym” uchwał doty-
czących w szczególności kwestii osobowych – to bowiem 
dla takiego rodzaju uchwał najczęściej zastrzegano wymóg 
tajności głosowania. Zastosowanie wymogu tajności przy 
podejmowaniu uchwał przez rady nadzorcze dotychczas było 
przedmiotem sporów. Kodeks nie reguluje tego zagadnie-
nia i nie wyjaśnia, w jakim trybie rada nadzorcza powinna 
podejmować swoje uchwały. Część przedstawicieli doktry-
ny opowiadała się za zastosowaniem w tym wypadku per 
analogiam art. 420 § 2 KSH (dla spółki z o.o. art. 247 § 2 
KSH), który dotyczył podejmowania uchwał przez walne 
zgromadzenie8. Prezentowane były jednak również poglądy 
odmienne, słuszne w naszej ocenie, zgodnie z którymi brak 
jest podstaw do wprowadzenia kategorycznego obowiązku 

charakter dyspozytywny, uwzględniając prymat woli organu 
właścicielskiego spółek.

Kolejnym novum, jakie wprowadza nowelizacja, jest 
możliwość oddawania przez członków zarządów spółek 
kapitałowych głosów nad uchwałami będącymi przed-
miotem posiedzeń zarządu pisemnie, za pośrednictwem 
innego członka organu zarządzającego. Stosowna regulacja 
umieszczona została w dodanych § 53 w art. 208 KSH oraz 
§ 33 w art. 371 KSH. Podobnie jak w przypadku posiedzeń 
zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniej komu-
nikacji na odległość przepisy KSH w ogóle nie poruszały do 
tej pory kwestii dopuszczalności takiego trybu oddania głosu 
przez członka zarządu spółki kapitałowej.  

Uchylenie dotychczasowych 
ograniczeń dotyczących głosowania 
przy wykorzystaniu nowych 
technologii

Wprowadzone przez ZmKoronawirusU20 przepisy są 
o tyle istotne, że nie tylko ustanawiają zasadę, iż posiedze-
nia zarządu i rady nadzorczej mogą się odbyć z wykorzy-
staniem środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość, ale dopuszczają głosowanie na posiedzeniu rady 
nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej także nad uchwałami 
w sprawach osobowych. Odstąpiono bowiem od dotychcza-
sowych ograniczeń dotyczących katalogu spraw, które były 
wyłączone od takiego trybu głosowania.

Do tej pory przepisy KSH bezwzględnie zakazywały po-
dejmowania w ten sposób uchwał w sprawie wyboru prze-
wodniczącego i wiceprzewodniczącego organu nadzoru oraz 
powoływania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania 
w czynnościach tych osób. Dodatkowo w doktrynie (oraz – 
a może przede wszystkim – w praktyce) rozszerzano koniecz-
ność zachowania tajności głosowania na wszystkie przypadki 
mogące dotyczyć kwestii osobowych, np. kwestii wysokości 
wynagrodzeń, nawet gdy akt założycielski spółki przewidy-
wał możliwość „zdalnego” odbycia posiedzenia tego organu 
spółki. Należy jednak pamiętać, że w przypadku uchwał rady 
nadzorczej KSH nie przewiduje i nie przewidywał obowiąz-
ku zachowania tajności głosowania dla określonej katego-
rii spraw4. Wyłączone jedynie było dotychczas głosowanie 
w trybie innym niż na posiedzeniu w kwestiach dotyczących 
objęcia funkcji w radzie nadzorczej czy powołania członka 
zarządu oraz odwołania czy zawieszenia w czynnościach tych 
osób5. 

Uchylenie art. 222 § 5 oraz art. 388 § 4 KSH, przewidu-
jących wyżej wskazane obostrzenia, ucina dotychczasowe 
spory i wątpliwości dotyczące konieczności głosowania taj-
nego w przypadku spraw „osobowych”. Analogiczne zasady 

4 Zob. np. A. Nowacki, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
T. I. Komentarz do art. 151–226 KSH, 2018, Legalis, kom. art. 222 KSH, 
Nb 131–132, gdzie autor wskazuje, że tajność głosowań w sprawach „oso-
bowych” nie wynika z mocy prawa, choć może być wprowadzona we-
wnętrznymi regulacjami spółki.

5 Zob. ciekawe uwagi w tym przedmiocie A. Opalskiego, m.in. odnośnie 
do zasadności stosowania per analogiam art. 420 § 2 KSH przy podejmo-
waniu uchwał przez radę nadzorczą: A. Opalski [w:] Kodeks spółek han-
dlowych, T. IIIA, Spółka akcyjna. Komentarz do art. 301–392, pod red. 
A. Opalskiego, Warszawa 2016, Legalis, kom. do art. 388 KSH, Nb 26–27.

6 Tak również R. Pabis, Komentarz do zmian wynikających z regulacji 
COVID-19, Warszawa 2020, Legalis, s. 8. 

7 Ustawa z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związ-
ku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. poz. 695 ze zm., 
zmieniająca KSH z dniem 18.4.2020 r. 

8 Tak m.in. K. Oplustil, Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate 
governance) w spółce akcyjnej, Warszawa 2010, s. 467.


