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Warszawa, 14.04.2020 

 

 

 

Sz. P. Jadwiga Emilewicz 

Minister Rozwoju, Wicepremier 

 

 

 

Szanowna Pani Premier,  

 

 

W imieniu firm stowarzyszonych w Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej, pozwalam sobie 

przedstawić poniżej postulaty zmiany ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r o zmianie ustawy kodeks spółek 

handlowych oraz niektórych innych ustaw. 

Wobec aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 i jej wpływu na faktyczne 

ograniczenie możliwości działania celem dokonania procesu dematerializacji, zarządy spółek 

na których spoczywa ten obowiązek, postawione są w trudnej sytuacji i przed ewentualnym ryzykiem 

niemożności dopełnienia obowiązków do 30 czerwca bieżącego roku. W związku z powyższym 

chcielibyśmy zwrócić uwagę na  konieczność wydłużenia o 3 miesiące terminów przewidzianych w ww. 

ustawie odnośnie procesu dematerializacji.  

 

Propozycja zmian do ustawy: 

 

„U S T AWA 

z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych 

ustaw 

 

(…) 

Art. 15. 

1. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem  

1 stycznia 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, 

a w przypadku spółki niebędącej spółką publiczną w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 9 

w brzmieniu dotychczasowym, której walne zgromadzenie podjęło uchwałę o zarejestrowaniu 

jej akcji w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu przepisów ustawy zmienianej w 

art. 9, zapisy jej akcji na rachunkach papierów wartościowych.  

2. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez 

akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  
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3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do warrantów subskrypcyjnych, świadectw 

użytkowych, świadectw założycielskich i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub 

podziale majątku spółki.  

 

Art. 16. 

1. Spółka wzywa akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w spółce oraz 

udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na 

komunikację  

z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania. 

Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.  

2. Wezwania, o których mowa w ust. 1, nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż 

miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie. Pierwszego wezwania dokonuje się do dnia 30 czerwca 

września 2020 r.  

3. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym 

akcjonariuszowi.  

 

Art. 17. 

Przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy, o którym mowa w art. 16 ust. 1, spółka niebędąca spółką 

publiczną jest obowiązana do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem, 

który na podstawie ustawy zmienianej w art. 8 jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów 

wartościowych, wybranym przez walne zgromadzenie albo – w przypadku spółki, której walne 

zgromadzenie podjęło uchwałę o zarejestrowaniu jej akcji w depozycie papierów wartościowych  

w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 8 – umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów 

wartościowych.  

 

Art. 18. 

1. Kto, będąc uprawnionym samodzielnie lub łącznie z innymi osobami na podstawie ustawy lub 

statutu do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki akcyjnej albo spółki komandytowo-

akcyjnej, dopuszcza do tego, że wbrew obowiązkowi spółka nie dokonuje wezwań 

akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji lub nie dokonuje takich wezwań zgodnie z art. 

16, podlega grzywnie do 20 000 złotych.  

2. Tej samej karze podlega, kto będąc uprawnionym samodzielnie lub łącznie z innymi osobami 

na podstawie ustawy lub statutu do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki akcyjnej albo 

spółki komandytowo-akcyjnej, nie zawiera umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy albo 

umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych zgodnie z art. 17.  
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Art. 19. 

Do dnia 1 stycznia 2021 r. do wykonywania i przenoszenia praw z akcji na okaziciela, których 

dokumenty zostały złożone w spółce, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące akcji imiennych.  

 

Art. 20. 

1. Do spółek publicznych w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 9 w brzmieniu 

dotychczasowym, których akcje do dnia 1 stycznia 2021 r. nie były dopuszczone do obrotu na 

rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu albo 

zostały wycofane lub wykluczone z takiego obrotu przed tym dniem, stosuje się przepisy 

ustawy zmienianej w art. 9 dotyczące spółek publicznych w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą.  

2. Komisja Nadzoru Finansowego na wniosek spółki, o której mowa w ust. 1, wydaje zezwolenie 

na zaprzestanie stosowania do niej przepisów ustawy zmienianej w art. 9 dotyczących spółek 

publicznych. Do wydania zezwolenia stosuje się odpowiednio przepis art. 91 ustawy 

zmienianej w art. 9 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 

(…)” 

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku, do 1 stycznia 2021 r. z obrotu wycofane zostaną akcje 

w formie dokumentowej. W konsekwencji wszystkie spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne 

są zobligowane do przeprowadzenia dematerializacji swoich akcji, w związku z czym na spółki zostały 

nałożone dodatkowe obowiązki, m.in. konieczność utworzenia rejestru akcjonariuszy, prowadzonego 

przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo w depozycie 

papierów wartościowych.  

 

Wybór podmiotu prowadzącego dla spółki rejestr akcjonariuszy jest obowiązkiem walnego 

zgromadzenia spółki, które musi podjąć w tym celu stosowną uchwałę. Dalej, zgodnie z ustawą, na 

podstawie uchwały walnego zgromadzenia, zarząd spółki będzie zobowiązany do zawarcia umowy  

z wybranym podmiotem. Obie te czynności, zarówno podjęcie decyzji przez walne zgromadzenie oraz 

zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy muszą zostać dokonane najpóźniej 

do 30 czerwca 2020 r. Następnie, zarząd spółki będzie zobowiązany do pięciokrotnego wezwania 

akcjonariuszy do złożenia dokumentu akcji w spółce oraz udostępnienia informacji o wezwaniu na 

stronie internetowej, przy czym pierwsze wezwanie musi zostać dokonane do 30 czerwca 2020 r.,  

a kolejne w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie. 
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W obecnym stanie rzeczy, powodującej konieczność radykalnej zmiany trybu działalności spółek, 

przeprowadzenie tego procesu w terminie może być co najmniej utrudnione. Uwzględniając wszystkie 

czynności konieczne do prawidłowego zwołania walnego zgromadzenia, w tym konieczność zgodnego 

ze statutem zawiadomienia akcjonariuszy, ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zarówno 

dotyczące odbywania się walnego zgromadzenia, jak i w kolejnym etapie - pierwszego wezwania 

akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce, i przygotowania materiałów powoduje, że 

przygotowania do tego procesu, aby dotrzymać ustawowego terminu, powinny być prowadzone w 

najbliższych tygodniach.  

 

Wobec aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 i jej wpływu na faktyczne ograniczenie 

możliwości działania celem dokonania procesu dematerializacji, zarządy spółek na których spoczywa 

ten obowiązek, postawione są w trudnej sytuacji i przed ewentualnym ryzykiem niemożności 

dopełnienia obowiązków do 30 czerwca bieżącego roku. W tym miejscu należy wspomnieć, że  

w przypadku zaniechania dokonania wezwań akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji lub 

niezawarcia umowy o prowadzenie rejestru przez zarząd spółki może zostać wymierzona grzywna  

w wysokości do 20.000 zł. W sytuacji, w której zostały wydłużone terminy np. do złożenia sprawozdań 

finansowych i do ich zatwierdzenia przez walne zgromadzenia spółek, które w przypadku większości 

spółek przypadały na dzień 30 czerwca, w ten sam sposób powinna być potraktowana również ta 

regulacja i termin analogicznie wydłużony. 

 

Według aktualnie obowiązujących przepisów, przebieg procesu dematerializacji powinien toczyć się 

według następującego harmonogramu: 

 do 30 czerwca 2020 r. - proponujemy wydłużenie do 30 września 2020 r. 

– ostateczny termin zawarcia przez zarząd spółki umowy o prowadzeniu rejestru akcjonariuszy 

z podmiotem wybranym w uchwale walnego zgromadzenia 

– ostateczny termin dokonania pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce 

 do 30 października 2020 r. - proponujemy wydłużenie do 30 grudnia 2020 r. 

– dokonanie ostatniego z pięciu obowiązkowych wezwań akcjonariuszy spółki do złożenia akcji 

w spółce 

 od 1 stycznia 2021 r.  

– utrata mocy obowiązującej akcji w formie dokumentowej 

 od 1 stycznia 2026 r.  

– utrata mocy dowodowej akcji w wersji papierowej. 

Zgodnie z przyjętym przez ustawodawcę kierunkiem wydłużania terminów na dopełnienie szeregu 

obowiązków przez spółki, postulujemy wydłużenie terminów w procesie dematerializacji akcji jak 

wskazano powyżej. 
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Liczymy, że przedstawione postulaty znajdą Pani Premier zrozumienie i wyrażamy nadzieję, że będzie 

możliwe uwzględnienie ich w obecnie toczącej się nowelizacji ustawy dotyczącej tarczy 

antykryzysowej. 

 

 

Łączę wyrazy szacunku, 

Joanna Jaroch-Pszeniczna 

Wicedyrektor  

Francusko-Polska Izba Gospodarcza 


