Newsletter
Kancelarii Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców
Prawnych sp.k.
wrzesień 2019
W numerze:
1. Zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą odbywać się
przy wykorzystaniu elektronicznych środków porozumiewania się na odległość –
weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych dopuszczająca taką możliwość.
2. Nowe zasady korzystania z bankowości elektronicznej – obowiązują od soboty 14
września.
3. 13 października wchodzą w życie przepisy dotyczące Centralnego Rejestru
Beneficjentów Rzeczywistych.
4. Ustawa zakładająca całkowitą dematerializację akcji została podpisana przez
Prezydenta. Jakie nowe obowiązki czekają na spółki akcyjne oraz spółki komandytowoakcyjne.
5. Zielona księga opublikowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Ze świata …
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOGĄ
ODBYWAĆ SIĘ PRZY WYKORZYSTANIU ELEKTRONICZNYCH ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA
SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ
Dnia 3 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy
– Kodeks spółek handlowych, która umożliwiła wspólnikom spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością uczestnictwo w zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. przy
wykorzystaniu elektronicznych środków porozumiewania się na odległość.
Powołana powyżej ustawa stanowi, że aby możliwe było odbycie zgromadzenia
wspólników spółki z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
odpowiednie postanowienia umowy spółki z o.o. powinny wyraźnie dopuszczać taką formę
udziału w zgromadzeniu wspólników. Oznacza to, że dopuszczenie udziału w zgromadzeniu
wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie jest obowiązkiem
spółki, a jedynie jej uprawnieniem, przy czym możliwym do zrealizowania jedynie, gdy umowa
spółki wyraźnie taką możliwość przewiduje.
Udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystywaniu środków komunikacji
elektronicznej obejmuje w szczególności:
− transmisję obrad zgromadzenia wspólników w czasie rzeczywistym, która polega na
przekazywaniu „na żywo” obrazu i dźwięku rejestrowanego w miejscu obrad za
pomocą dowolnie wybranej techniki transmisji tego typu danych, np. za pomocą
przekazu internetowego,
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− dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której wspólnicy mogą
wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w miejscu
innym niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników,
− wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku
zgromadzenia wspólników, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Umowa spółki może także przewidywać dodatkowe wymogi i ograniczenia możliwości
wzięcia udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, ale mogą to być wyłącznie wymogi i ograniczenia, które są niezbędne do
identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Ponadto
wydaje się konieczne, by umowa spółki określała szczegółowe warunki przeprowadzania
zgromadzeń wspólników w takim trybie.
Do protokołu zgromadzenia wspólników należy dołączyć listę wspólników głosujących
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Podpisy uczestników zgromadzenia
wspólników odbytego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie są
wymagane.
Należy zaznaczyć, że umożliwienie wspólnikom odbywania zgromadzeń wspólników
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie wyłącza obowiązku
zorganizowania rzeczywistego miejsca, w którym będą prowadzone obrady.

NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
W sobotę 14 września weszły w życie przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji
Europejskiej dotyczące regulacyjnych standardów technicznych (tzw. RTS) w sprawie m.in.
tzw. silnego uwierzytelnienia klienta banku (PSD2), by zwiększyć bezpieczeństwo korzystania
z usług płatniczych oferowanych elektronicznie oraz ograniczyć możliwości wystąpienia
oszustw związanych z tymi usługami.
Zmiany dotyczą przede wszystkim logowania do bankowości elektronicznej i płatności
przy użyciu kart płatniczych.
Przy logowaniu na konto bankowe wymagane jest, co do zasady, tzw. silne
uwierzytelnienie, polegające na minimum dwuetapowym uwierzytelnieniu tożsamości.
Pierwszy etap to np. hasło, kod PIN, drugi – pozwalający na weryfikację tożsamości klienta –
kod SMS wysłany na telefon z kartą SIM posiadaną przez danego klienta banku, trzeci element
to tzw. cecha klienta, czyli np. odcisk palca, tęczówka oka, itp. Powyższe oznacza, że logując
się do bankowości elektronicznej, poza, jak było dotychczas, loginem i hasłem, musimy podać
także kod z SMS-a albo w inny sposób potwierdzić hasło za pomocą mobilnej autoryzacji.
Dotychczas dwuelementowe uwierzytelnianie było dotychczas dokonywane przy
wykonywaniu przelewów bankowych. Od soboty, co do zasady, podobnie jest przy logowaniu
do bankowości elektronicznej. Ponadto o wprowadzenie PIN będziemy teraz poproszeni albo
po pięciu transakcjach, albo gdy ich łączna wartość przekroczy określoną przez wydawcę karty
sumę. Prawo unijne wprowadza tutaj limit 150 euro, ale polskie banki mają możliwość
ustawienia go na niższym poziomie. Dodatkowe zabezpieczenia dotyczyć będą także płatności
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kartami kredytowymi i debetowymi. W przypadku niektórych banków, można dodać
określony komputer do „zaufanych urządzeń”, co pozwoli na podwójne uwierzytelnianie przy
co niektórej transakcji.

13 PAŹDZIERNIKA WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY DOTYCZĄCE CENTRALNEGO REJESTRU
BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH
13 października 2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1115, ze zm., dalej: „Ustawa”) dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów
Rzeczywistych (dalej: „Rejestr”). Rejestr w postaci teleinformatycznej będzie prowadził
minister właściwy do spraw finansów publicznych.
Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji będą obowiązane:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

spółki jawne,
spółki komandytowe,
spółki komandytowo-akcyjne,
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
proste spółki akcyjne (od dnia 1 marca 2020 r.),
spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej.

Beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu Ustawy jest osoba fizyczna sprawująca
bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które
wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego
wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osoba fizyczna, w imieniu
której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.
Osoba sprawująca kontrolę to osoba:
1) będąca właścicielem więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby
prawnej (klienta),
2) dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta,
także jako zastawnik albo użytkownik,
3) sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie
przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji
klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie
klienta,
4) sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby
prawnej uprawnień jednostki dominującej w rozumieniu ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości,
5) zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego
braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych
określonych powyżej oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania
pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują:
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1) dane identyfikacyjne spółek, tj.:
a. nazwę (firmę),
b. formę organizacyjną,
c. siedzibę,
d. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
e. NIP;
2) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika
uprawnionego do reprezentowania spółek tj.:
a. imię i nazwisko,
b. obywatelstwo,
c. państwo zamieszkania,
d. numer PESEL albo datę urodzenia - w przypadku osób nieposiadających
numeru PESEL,
e. informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach
przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.
Zgłoszenia oraz aktualizacje danych w rejestrze powinny być dokonywane za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego w terminie 7 dni od wpisu spółki do KRS lub
zaistnienia zmiany danych zgłaszanych do Rejestru.
Informacje o beneficjentach rzeczywistych zgromadzone w Rejestrze są udostępniane za
pomocą środków komunikacji elektronicznej – Rejestr ma charakter jawny. Ponadto,
przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych zgromadzonych w Rejestrze odbywa
się bez wiedzy osób, których informacje te dotyczą.
Spółki, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia informacji, o których mowa powyżej,
w terminie wskazanym w ustawie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1.000.000 zł.
Spółki obowiązane do przekazywania informacji do Rejestru, wpisane do Krajowego
Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie rozdziału 6 Ustawy, zgłaszają do
Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacje o beneficjentach
rzeczywistych w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy, tj. do dnia 13 kwietnia
2020 r.

USTAWA ZAKŁADAJĄCA CAŁKOWITĄ DEMATERIALIZACJĘ AKCJI ZOSTAŁA PODPISANA PRZEZ
PREZYDENTA. JAKIE NOWE OBOWIĄZKI CZEKAJĄ NA SPÓŁKI AKCYJNE ORAZ SPÓŁKI
KOMANDYTOWE-AKCYJNE?
6 września Prezydent podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw zakładająca całkowitą dematerializację akcji
spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. Z dniem 1 stycznia 2021 r. wygaśnie moc
obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę akcyjną lub spółkę komandytowoakcyjną.
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Do najważniejszych założeń powyższej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych w zakresie
dematerializacji akcji należy:
•
•

•

•

całkowita dematerializacja akcji imiennych oraz akcji na okaziciela spółek akcyjnych
oraz spółek komandytowo-akcyjnych, w tym także spółek niepublicznych,
wprowadzenie obowiązkowego rejestru akcjonariuszy, który będzie prowadzony
przez domy maklerskie (alternatywą będzie jedynie zarejestrowanie akcji w depozycie
papierów wartościowych prowadzonym na podstawie przepisów o obrocie
instrumentami finansowymi),
uzależnienie skuteczności nabycia akcji (lub ustanowienia na niej ograniczonego
prawa rzeczowego) od wpisu do rejestru prowadzonego przez dom maklerski
wskazującego nabywcę (lub zastawnika, użytkownika), liczbę oraz rodzaj serie i
numery nabytych (lub obciążonych) akcji,
nałożenie na wszystkie spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne obowiązku
prowadzenia strony internetowej przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszami.

W praktyce oznaczać to będzie koniec anonimowości akcjonariuszy posiadających akcje na
okaziciela, zwiększenie kosztów funkcjonowania spółek akcyjnych oraz spółek komandytowoakcyjnych (obowiązek zawarcia umowy z domem maklerskim, prowadzenia strony
internetowej) oraz ograniczenie swobody i dynamiki rozporządzania akcjami (moment
przejścia akcji uzależniony będzie od decyzji domu maklerskiego).
Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r., za wyjątkiem przepisów dotyczących
obowiązku prowadzenia strony internetowej, które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia
2020 r.

FUNDACJA, CORAZ BLIŻEJ… PRZED NAMI PROCES LEGISLACYJNY?
W ostatnich dniach Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczęło komunikację
dotyczącą prac nad przepisami ustawy, która wprowadzi do naszego porządku prawnego
fundację prywatną. Od kilkunastu miesięcy trwają prace nad projektem ustawy o fundacji
prywatnej (fundacji rodzinnej). Wynik tych wstępnych prac MPiT zakomunikowało 13 września
w postaci Zielonej Księgi nt. fundacji prywatnej.
Cel, jaki polska gospodarka ma osiągnąć poprzez wprowadzenie nowych przepisów i nowego
narzędzia, to ułatwienie dla potrzeb planowania sukcesyjnego i umożliwienie zbudowania
wielopokoleniowych przedsięwzięć rodzinnych (firm rodzinnych) przy zabezpieczeniu
rozdrobnienia praw udziałowych oraz praw beneficjentów fundacji (członków rodzinny i
innych uprawnionych).
To wstępny choć bardzo zaawansowany etap prac. Kolejny to konsultacje oraz proces
legislacyjny.
Co powinna regulować ustawa?
Ustawa powinna regulować tworzenie, funkcjonowanie, rozwiązanie fundacji rodzinnej,
mającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej.
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Powinna również decydować m.in. o:
▪

sposobie powołania fundacji, w tym czy może zostać powołana w testamencie (oraz w
jakim czasie od śmierci musi zostać zarejestrowana)

▪

czy fundacja może prowadzić działalność gospodarczą i w jakim zakresie?

▪

organach i ich roli (w tym organach obligatoryjnych oraz fakultatywnych), sposobie
powołania, zakresie odpowiedzialności członków tych organów

▪

istnienie i wysokość funduszu założycielskiego

▪

formie i zakresie dokumentów będących podstawą funkcjonowania fundacji

▪

sposobie ustanowienia beneficjentów i charakterze ich praw oraz realizacji uprawnień

▪

zaangażowaniu członków rodziny w działalność fundacji

▪

dochodzeniu roszczeń z majątku fundacji przez wierzycieli fundatora lub wierzycieli
beneficjentów

▪

dochodzeniu roszczeń z majątku fundacji przez spadkobierców fundatora lub
spadkobierców beneficjentów

▪

sposobie i procedurze jej rozwiązania.

To wybrany zakres, który powinna regulować ustawa.
Ważne, by w pracach nad nią wypowiedziało się jak najszersze grono zainteresowanych.
Projektowane rozwiązanie ma służyć i odpowiadać na potrzeby przedsiębiorców, właścicieli
firm prywatnych (firm rodzinnych). Ich głos w procesie legislacyjnym jest niezbędny.
Zachęcamy Państwa do zgłaszania również za naszym pośrednictwem potrzeb, na które
powinny odpowiadać ustawa o fundacjach oraz inne projekty ułatwiające sukcesję.

Ze świata – piłkarski stadion w Klagenfurcie w Austrii, na którym polska reprezentacja piłki
nożnej rozegrała mecze z Niemcami i Chorwatami podczas Euro 2008, zmienił się w leśne zoo.
A wszystko to w ramach projektu „For Forest”. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na
dewastację środowiska spowodowanego wycinką drzew. Na stadionie pojawiło się około 300
drzew.

Newsletter przygotowany jest przez zespół Kancelarii Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców
Prawnych sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2 lok. 71, 00-112 Warszawa. Firma wpisana jest do
rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000467341, REGON: 146768660, NIP:
5252558402 i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, informacji handlowej ani doradztwa
prawnego. Jeżeli nie chcesz otrzymywać Newslettera możesz się wypisać.
Redaktor prowadząca: r.pr. Luiza Kwaśnicka, Redaktor graficzna: Ewelina Sobolewska
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