Podejmowanie uchwał
organów spółek w czasie
pandemii koronawirusa
PORADNIK

Wstęp
W czasie trwającej pandemii koronawirusa, podejmowanie uchwał przez organy
spółek jest znacznie utrudnione (chociażby ze względu na objęcie części osób
obowiązkową kwarantanną). Do dokonania niektórych czynności podjęcie uchwały
jest jednak niezbędne. W tej trudnej sytuacji warto skorzystać z instrumentów pozwalających na podejmowanie uchwał przez Internet lub przy ograniczonej liczbie
uczestników.
Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadzona w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, umożliwiła podejmowanie uchwał przez Internet nawet wówczas, gdy
taka możliwość nie została przewidziana w umowie czy statucie spółki. Podejmowanie uchwał przez Internet rodzi jednak szereg problemów technicznych, dotyczących choćby zapewnienia możliwości głosowania tajnego.
W naszym poradniku opisujemy zarówno kwestie związane z podejmowaniem
uchwał organów spółek przez Internet, jak również przedstawiamy rozwiązania,
które mogą zostać wykorzystane w sytuacji, gdy przeprowadzenie zgromadzenia za pośrednictwem Internetu nie wchodzi w grę.
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Zgromadzenie wspólników spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością
1. Zwoływanie zgromadzenia listem lub mailem
Uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
mogą być podjęte bez formalnego zwołania zgromadzenia, jeżeli będą na nim obecni wszyscy wspólnicy i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. A zatem,
jeśli wspólnicy są zgodni co do podjęcia danej uchwały i wszyscy będą mogli uczestniczyć w zgromadzeniu, nie ma w ogóle potrzeby jego formalnego zwoływania.
Co ważne w aktualnej sytuacji, może to być także „uczestnictwo” za pośrednictwem Internetu lub poprzez pełnomocnika. Formalnego zwołania nie wymaga również podjęcie uchwały przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego przez Internet
w systemie s24.
Inaczej przedstawia się sytuacja wówczas, gdy któryś ze wspólników nie może być obecny na zgromadzeniu lub między wspólnikami nie ma zgody co do porządku obrad zgromadzenia. W takiej sytuacji konieczne jest formalne
zwołanie zgromadzenia wspólników. Tradycyjnie zgromadzenie zwołuje się listami poleconymi lub za pośrednictwem kuriera, wysyłając zawiadomienia co najmniej na dwa tygodnie przez zgromadzeniem wspólników. Zawiadomienie może
być jednak wysłane także pocztą elektroniczną, jeżeli wspólnik uprzednio wyraził
na to pisemną zgodę podając adres e-mail. Aby skorzystać z mailowego zawiadamiania o zgromadzeniu wspólników nie jest konieczne uregulowanie tego trybu w umowie spółki. Do zwołania zgromadzenia za pośrednictwem maila wystarczy
pisemna zgoda wspólnika na taki sposób zawiadamiania. Zgoda na mailowe zawiadamianie o zgromadzeniach nie musi być dostarczona do spółki osobiście –
wystarczy, że zostanie podpisana przez wspólnika i np. wysłana pocztą na adres
spółki. Jeżeli zgromadzenie spółki ma odbyć się za pośrednictwem Internetu,
to w zawiadomieniu o jego zwołaniu 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.
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2. Odbycie zgromadzenia wspólników za pośrednictwem Internetu
Zgromadzenie wspólników może odbyć się za pośrednictwem Internetu, chyba że
wprost zabrania tego umowa spółki. O zdalnej formule zgromadzenia wspólników sp. z o.o. formalnie postanawia zwołujący to zgromadzenie.
Zgodnie z ogólnymi regułami odbywania zgromadzeń, przewodniczący oraz protokolant powinni znajdować się w czasie zgromadzenia w siedzibie spółki. Warto przy
tym pamiętać, że przez siedzibę spółki rozumie się zgodnie z Kodeksem spółek
handlowych miejscowość, w której spółka ma swoją siedzibę, a nie konkretny adres. Oznacza to, że jeśli spółka ma siedzibę w Warszawie, to zgromadzenie może
się „odbyć” w dowolnym miejscu na terenie tego miasta (np. w miejscu zamieszkania przewodniczącego zgromadzenia). Przewodniczący oraz protokolant mogą
się stawić także w innej niż siedziba spółki miejscowości, jeśli wszyscy wspólnicy
wyrażą na to zgodę.
Pozostali wspólnicy mogą połączyć się z przewodniczącym i protokolantem
za pośrednictwem aplikacji, która umożliwi identyfikację osób biorących udział
w zgromadzeniu i uniemożliwi dostęp osobom trzecim (np. Skype, WhatsApp czy
Hangouts). Aplikacja powinna także zapewniać możliwość przeprowadzenia głosowania tajnego, co wydaje się bardzo trudne w odniesieniu do niewielkich spółek, które nie posiadają odpowiedniego, komercyjnego oprogramowania. W każdej
sytuacji, gdy istnieje ryzyko niezachowania tajności głosowania, spółka naraża się
na możliwość zaskarżenia podjętych uchwał.
Uczestnicy zgromadzenia odbywającego się przez Internet nie podpisują protokołu,
lecz są wymieniani na liście obecności. Na protokole będą się wówczas znajdować
wyłącznie podpisy przewodniczącego i protokolanta. Co ważne, w e-zgromadzeniu można uczestniczyć także przez pełnomocnika. Co ważne, w takim e-zgromadzeniu można uczestniczyć także przez pełnomocnika.
Przepisy wymagają, aby zgromadzenie odbywające się w formie elektronicznej
zapewniało wszystkim uczestnikom transmisję jego obrad, umożliwiało wspólnikom wypowiedzenie się co do kwestii omawianych na zgromadzeniu oraz pozwalało na głosowanie nad uchwałami – osobiście bądź przez pełnomocnika.
Rada nadzorcza, a w razie jej braku wspólnicy, powinni określić w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w zgromadzeniu wspólników, które będzie odbywać
się przez Internet. Regulamin powinien jednak określać wyłącznie wymogi i ograniczenia, które są niezbędne do identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
Co ważne, przyjęcie regulaminu może nastąpić uchwałą wspólników bez odbycia zgromadzenia, jeżeli wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na treść tego regulaminu.
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3. Udzielenie pełnomocnictwa do uczestnictwa w zgromadzeniu
W sytuacji, gdy nie ma możliwości odbycia zgromadzenia za pośrednictwem
Internetu, rozwiązaniem może okazać się udzielenie przez wspólników pełnomocnictw do udziału i głosowania na zgromadzeniu wspólników. Tego rodzaju pełnomocnictwa powinny mieć formę pisemną, a zatem mogą zostać podpisane
w domu i wysłane pełnomocnikowi pocztą lub kurierem. Dopuszcza się także sporządzenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Tego rodzaju podpis można kupić przez Internet, jednak po zakupie należy potwierdzić swoją tożsamość w jednym z certyfikowanych
punktów.
Niedopuszczalne jest natomiast przesłanie pełnomocnikowi skanu podpisanego pełnomocnictwa, jak również udzielenie pełnomocnictwa podpisanego za pomocą profilu zaufanego ePUAP.
W sytuacji, gdy wspólnicy udzielą pełnomocnictw do udziału w zgromadzeniu wspólników, może się ono odbyć „tradycyjnie”, lecz znacznie ograniczona zostanie liczba osób, które wezmą w nim udział. Możliwe jest także udzielenie przez wszystkich
wspólników w spółce pełnomocnictwa tej samej osobie, jeżeli ich interesy są
zbieżne.
Przy wybieraniu osoby, która będzie pełnomocnikiem na zgromadzeniu wspólników trzeba pamiętać, że zgodnie z przepisami wspólnik nie może być reprezentowany na zgromadzeniu przez członka zarządu lub pracownika spółki.

4. Wyrażenie na piśmie zgody na treść uchwały
Wspólnicy mogą podjąć uchwałę poza zgromadzeniem wspólników, poprzez wyrażenie przez każdego z nich na piśmie zgody na podjęcie danej uchwały. Uchwały w trybie pisemnym można podjąć nawet wówczas, gdy umowa spółki nie
zawiera żadnych postanowień w tym zakresie. Należy jednak sprawdzić, czy umowa wprost nie wyłącza takiego sposobu podejmowania uchwał. W tym trybie nie
można podjąć uchwał, co do których przepisy wymagają zwołania zgromadzenia wspólników bądź zaprotokołowania przez notariusza oraz uchwał wymagających głosowania tajnego.
Do podjęcia uchwały w ten sposób wystarczy złożenie przez wszystkich wspólników podpisów pod treścią uchwały. Nie ma przy tym wymogu, aby wszystkie podpisy
znalazły się w jednym dokumencie – możliwe jest zatem złożenie przez każdego ze
wspólników podpisu pod treścią uchwały w odrębnych dokumentach i odesłanie ich
do osoby organizującej głosowanie.
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5. Głosowanie pisemne
Kolejnym rozwiązaniem jest głosowanie pisemne. W odróżnieniu do pisemnego wyrażenia zgody na treść uchwały, w przypadku głosowania pisemnego do podjęcia uchwały nie jest wymagana jednomyślność wspólników. Możliwość
skorzystania z głosowania w trybie pisemnym nie musi być wskazana wprost
w umowie spółki, choć należy sprawdzić, czy umowa nie wyłącza takiego sposobu podejmowania uchwał.
Aby skorzystać z głosowania pisemnego, zarząd spółki powinien w pierwszej kolejności uzyskać zgodę wszystkich wspólników na taki sposób głosowania nad
konkretnymi uchwałami. Zgoda na przeprowadzenie głosowania w trybie pisemnym może być podpisana przez każdego ze wspólników odrębnie i odesłana pocztą
lub kurierem do zarządu spółki. Następnie, zarząd powinien rozesłać do wspólników projekt uchwały wraz z określeniem terminu, do którego należy oddawać głosy
„za” lub „przeciw” niej. Po upływie terminu na oddawanie głosów, osoba przeprowadzająca głosowanie powinna sporządzić protokół z głosowania.
W trybie głosowania pisemnego nie można podjąć uchwał, co do których przepisy
wymagają zwołania zgromadzenia wspólników, tj. uchwał w przedmiocie:
1) dalszego istnienia spółki w sytuacji, gdy bilans wykaże stratę przewyższającą sumę
kapitału zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego,
2) zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego,
3) połączenia,
4) podziału,
5) przekształcenia.

Niedopuszczalne jest także podejmowanie w trybie pisemnym uchwał wymagających głosowania tajnego oraz uchwał wymagających zaprotokołowania przez notariusza.

6. Podjęcie uchwał przez Internet w systemie s24
Wiele uchwał, w tym te dotyczące niektórych zmian umowy spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego, może zostać podjętych przez Internet, za pośrednictwem systemu s24. Warunkiem podjęcia uchwały przez Internet jest jednak to,
że spółka została również założona za pośrednictwem tego systemu. Dodatkowo,
dotychczasowe zmiany umowy spółki nie mogły być zgłaszane drogą tradycyjną
(„papierowo”), lecz także za pośrednictwem systemu s24.
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Walne zgromadzenie spółek akcyjnych
i S.K.A.
1. Zwołanie walnego zgromadzenia listem, mailem lub przez ogłoszenie
Uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej i S.K.A mogą być podjęte bez formalnego zwołania zgromadzenia, jeżeli będą na nim obecni wszyscy akcjonariusze i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub
wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. A zatem, jeśli akcjonariusze są zgodni co do podjęcia danej uchwały i wszyscy będą mogli uczestniczyć
w zgromadzeniu, nie ma w ogóle potrzeby jego zwoływania. Co ważne w aktualnej sytuacji, może to także być „uczestnictwo” za pośrednictwem Internetu lub
przez pełnomocnika.
Jeśli nie jest możliwe skorzystanie z nieformalnego trybu odbycia zgromadzenia,
należy zawiadomić o jego zwołaniu poprzez ogłoszenie dokonane w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym (a w przypadku, gdy spółka w statucie wskazała inne
pismo do ogłoszeń – również w tym piśmie) oraz na stronie www spółki, w zakładce przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszami. Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia powinno być opublikowane najpóźniej na 3 tygodnie przed terminem
zgromadzenia.
W przypadku, w którym wszystkie akcje w spółce są akcjami imiennymi, istnieje
możliwość zwołania zgromadzenia poprzez listowne zawiadomienia, a nawet
poprzez zawiadomienia w formie elektronicznej, przesłane e-mailem. Aby skorzystać z mailowego zawiadamiania o walnym zgromadzeniu nie jest konieczne
uregulowanie tego trybu w statucie spółki. Wystarczy, że akcjonariusze wyrażą zgodę na taką formę zawiadamiania o zgromadzeniu oraz wskażą adres e-mail, na który takie zawiadomienie ma zostać przesłane. Zgoda na mailowe zawiadamianie
akcjonariusza o zgromadzeniach wspólników może być przez niego podpisana i wysłana pocztą lub kurierem na adres spółki.
W sytuacji, gdy spółka korzysta z trybu listownego lub mailowego zawiadamiania o zgromadzeniu, zawiadomienia powinny zostać wysłane na co najmniej 2 tygodnie przed terminem zgromadzenia.
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2. Odbycie walnego zgromadzenia za pośrednictwem Internetu
Walne zgromadzenie może się odbyć za pośrednictwem Internetu nawet wówczas,
gdy możliwości takiej nie przewiduje statut spółki. Regulacja ta została wprowadzona w związku z epidemią koronawirusa i umożliwia ona przeprowadzenie zdalnego walnego zgromadzenia co do zasady w każdej spółce.
Przepisy wymagają, aby walne zgromadzenie odbywające się w formie elektronicznej zapewniało wszystkim uczestnikom transmisję jego obrad, umożliwiało akcjonariuszom wypowiedzenie się co do kwestii omawianych
na zgromadzeniu oraz pozwalało akcjonariuszom na głosowanie nad uchwałami –
osobiście bądź przez pełnomocnika. Aplikacja, poprzez którą jest przeprowadzane
zgromadzenie, powinna zapewniać możliwość przeprowadzenia głosowania tajnego, co wydaje się bardzo trudne w odniesieniu do niewielkich spółek, które nie
posiadają odpowiedniego, komercyjnego oprogramowania. W każdej sytuacji, gdy
istnieje ryzyko niezachowania tajności głosowania, spółka naraża się na możliwość
zaskarżenia podjętych uchwał.
O przeprowadzeniu walnego zgromadzenia przez Internet postanawia zwołujący
to zgromadzenie. Umożliwienie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu za pośrednictwem Internetu nie zwalnia jednak spółki akcyjnej z wyboru miejsca, w którym
musi fizycznie przebywać przewodniczący walnego zgromadzenia i notariusz,
który pełni funkcję protokolanta. Miejscem odbycia walnego zgromadzenia powinna być przy tym siedziba spółki lub inna miejscowość wskazana w statucie. Warto przy tym pamiętać, że przez siedzibę spółki rozumie się zgodnie z Kodeksem
spółek handlowych właśnie miejscowość, w której spółka ma swoją siedzibę, a nie
konkretny adres. Oznacza to, że jeśli spółka ma siedzibę w Warszawie, to zgromadzenie może się „odbyć” w dowolnym miejscu na terenie tego miasta.
Należy mieć także na uwadze, że przypadku niektórych uchwał walnego zgromadzenia S.K.A. konieczne jest uzyskanie zgody komplementariusza na podjęcie uchwały.
Zgoda taka może zostać udzielona w formie pisemnej już po podjęciu uchwały.
Ponadto, rada nadzorcza powinna określić w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu przez Internet, lecz regulamin ten powinien
określać jedynie wymogi i ograniczenia, które będą niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu obrad prowadzonych zdalnie, spółka
ma obowiązek niezwłocznego przesłania akcjonariuszowi potwierdzenia otrzymania głosu. Dodatkowo, na wniosek akcjonariusza złożony w ciągu trzech miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, spółka powinna przesłać akcjonariuszowi lub
jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej.
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3. Udzielenie pełnomocnictwa do uczestnictwa w zgromadzeniu
W przypadku, gdy nie ma możliwości odbycia zgromadzenia za pośrednictwem
Internetu, dobrym rozwiązaniem może być udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu. Możliwe jest także udzielenie
przez wszystkich akcjonariuszy pełnomocnictwa tej samej osobie, jeżeli ich interesy są zbieżne.
Co ważne, pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej, a zatem może
zostać podpisane w domu i wysłane pełnomocnikowi pocztą lub kurierem. Dopuszcza się także sporządzenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i opatrzenie
go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Tego rodzaju podpis można kupić
przez Internet, jednak po zakupie należy potwierdzić swoją tożsamość w jednym
z certyfikowanych punktów.
Niedopuszczalne jest natomiast przesłanie pełnomocnikowi skanu podpisanego pełnomocnictwa, jak również udzielenie pełnomocnictwa podpisanego za pomocą profilu zaufanego ePUAP.
Przy wybieraniu osoby, która będzie pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu trzeba pamiętać, że zgodnie z przepisami akcjonariusz nie może być reprezentowany
na zgromadzeniu przez członka zarządu lub pracownika spółki.
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Posiedzenia wspólników spółek
osobowych (z wyłączeniem S.K.A.)
1. Zwoływanie posiedzeń wspólników listem lub mailowo
Jeżeli na posiedzeniu stawią się wszyscy wspólnicy i nikt nie wniesie sprzeciwu co do jego odbycia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,
może się ono odbyć bez formalnego zwołania.
W sytuacji, gdy któryś ze wspólników nie będzie mógł być obecny na posiedzeniu lub między wspólnikami istnieje rozbieżność co do porządku obrad, posiedzenie
powinno zostać formalnie zwołane. Przepisy nie przewidują szczegółowych zasad
zwoływania posiedzeń wspólników, dlatego w pierwszej kolejności należy sprawdzić, w jaki sposób zwoływanie posiedzeń zostało uregulowane w umowie spółki.
W praktyce, umowa spółki najczęściej przewiduje konieczność zwołania posiedzenia wspólników za pomocą listów lub maili. W sytuacji, gdy w umowie spółki nie
uregulowano zasad zwoływania posiedzeń wspólników, dopuszczalne jest zwoływanie w każdej formie. Dla celów dowodowych najlepiej jednak, aby posiedzenie
zostało zwołane za pomocą listów lub maili.

2. Odbycie posiedzenia wspólników za pośrednictwem Internetu
Przepisy Kodeksu spółek handlowych w żaden sposób nie regulują możliwości odbycia posiedzenia wspólników za pośrednictwem Internetu. Tym samym, podejmowanie uchwał wspólników w tym trybie jest dopuszczalne nawet wówczas, gdy nie
zostało to przewidziane w umowie spółki.
Procedura odbywania posiedzeń wspólników przez Internet może być szczegółowo uregulowana w umowie spółki. Jeśli jednak umowa spółki nie przewiduje
w tym zakresie żadnych reguł, do odbycia posiedzenia w tym trybie konieczne jest
uprzednie zawiadomienie wspólników o podejmowaniu uchwał za pośrednictwem
Internetu.
Wspólnicy, którzy chcieliby precyzyjnie uregulować zasady podejmowania uchwał
za pośrednictwem Internetu, mogą dokonać zmiany umowy spółki (np. poprzez wprowadzenie określonego trybu zawiadomień o zwołaniu posiedzenia). Należy przy tym zaznaczyć, że uchwała w sprawie zmiany umowy spółki osobowej jest
skuteczna już z momentem jej podjęcia i nie wymaga dla swojej skuteczności wpisu do rejestru KRS.
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Dobrym środkiem odbycia posiedzenia na odległość jest wideokonferencja, którą
w łatwy sposób można nagrać dla celów dowodowych i dzięki temu udokumentować przebieg posiedzenia, jak również treść podejmowanych uchwał.

3. Podjęcie uchwał w drodze pisemnej lub głosowania obiegowego
Wspólnicy mogą podjąć uchwałę poza posiedzeniem wspólników, poprzez wyrażenie
przez każdego z nich na piśmie zgody na podjęcie danej uchwały. Do podjęcia uchwały w ten sposób wystarczy złożenie przez wszystkich wspólników podpisów pod
treścią uchwały. Nie ma przy tym wymogu, aby wszystkie podpisy znalazły się
w jednym dokumencie – możliwe jest zatem złożenie przez każdego ze wspólników podpisu pod treścią uchwały w odrębnych dokumentach.
Dopuszczalne jest także podjęcie uchwał w trybie głosowania obiegowego. W takiej
sytuacji, przygotowany wcześniej projekt uchwały powinien zostać wysłany do każdego ze wspólników spółki, wraz z określeniem terminu, do którego należy oddawać głosy „za” lub „przeciw” uchwale. Każdy ze wspólników może oddać swój głos
za uchwałą w odrębnym dokumencie i odesłać do osoby organizującej głosowanie.
Po upływie terminu na oddawanie głosów, osoba przeprowadzająca głosowanie powinna sporządzić protokół z głosowania.
Przy zastosowaniu wskazanych powyżej trybów nie można jednak podejmować
uchwał, dla których wymagana jest forma aktu notarialnego (np. uchwały w przedmiocie zmiany umowy spółki komandytowej).

4. Udzielenie pełnomocnictwa do uczestnictwa w posiedzeniu
Jeśli przeprowadzenie posiedzenia wspólników za pośrednictwem Internetu jest
z jakichkolwiek względów niemożliwe, rozwiązaniem może być udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania wspólników na posiedzeniu. Możliwe jest także
udzielenie przez wszystkich wspólników pełnomocnictwa tej samej osobie, jeżeli ich interesy są zbieżne.
Co ważne, pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej, a zatem może
zostać podpisane w domu i wysłane pełnomocnikowi pocztą lub kurierem. Dopuszczalne jest także przesłanie skanu pełnomocnictwa mailem albo sporządzenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Tego rodzaju podpis można kupić przez Internet, jednak po zakupie
należy potwierdzić swoją tożsamość w jednym z certyfikowanych punktów.

5. Podjęcie uchwał przez Internet w systemie s24
Wiele uchwał w spółkach jawnych i komandytowych może być podjętych za pośrednictwem systemu s24. W takim trybie można podjąć m.in. uchwały w przedmiocie
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ustanowienia prokurenta, zmiany niektórych postanowień umowy spółki, zmiany
adresu i zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
Możliwość podejmowania uchwał w opisanym trybie dotyczy jednak wyłącznie
spółek zarejestrowanych w systemie s24, które dokonywały zmian umowy spółki wyłącznie za pośrednictwem tego systemu.
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Podejmowanie uchwał przez pozostałe
organy spółek
Zgodnie z najnowszą zmianą Kodeksu spółek handlowych, wprowadzoną w tzw. tarczy antykryzysowej, uchwały zarządu oraz rady nadzorczej spółki z o.o. i spółki akcyjnej mogą być podejmowane także poza posiedzeniem organu.
Możliwość podjęcia przez zarząd lub radę nadzorczą uchwał poza posiedzeniem
nie musi być przewidziana w umowie albo statucie spółki. W umowie albo statucie
można natomiast wyłączyć taką możliwość.
W przypadku rady nadzorczej, warunkiem skutecznego podjęcia uchwały
za pośrednictwem Internetu lub pisemnie jest powiadomienie wszystkich członków organu o treści uchwały. Aby uniknąć ryzyka uznania uchwały za nieważną,
przewodniczący posiedzenia powinien zatem zebrać dowody co do właściwego powiadomienia wszystkich członków organu o treści podejmowanej uchwały. Dobrym
środkiem odbycia posiedzenia za pośrednictwem Internetu jest zatem wideokonferencja, którą w łatwy sposób można nagrać dla celów dowodowych.
W przypadku podejmowania uchwał rady nadzorczej za pośrednictwem Internetu lub pisemnie, konieczne jest, aby w podejmowaniu uchwały wzięła udział przynajmniej połowa członków organu.
Dodatkowo, nowe przepisy zniosły zakaz podejmowania przy zastosowaniu powyższych trybów uchwał rady nadzorczej w przedmiocie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady, a także powołania, odwołania lub
zawieszenia członka zarządu spółki.
Zarząd i rada nadzorcza mogą podejmować uchwały poza posiedzeniem w następujących trybach:

1. Wyrażenie na piśmie zgody na treść uchwały
Uchwałę można podjąć poza posiedzeniem, jeśli każdy członek organu wyrazi pisemnie zgodę na jej podjęcie. Aby podjąć uchwałę w tym trybie, wszyscy członkowie organu muszą złożyć podpis pod treścią uchwały. Nie ma przy tym wymogu,
aby wszystkie podpisy znalazły się w jednym dokumencie – możliwe jest zatem
złożenie przez każdego z członków organu podpisu pod treścią uchwały w odrębnych dokumentach i odesłanie ich do osoby organizującej głosowanie.
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2. Głosowanie pisemne
Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga udostępnienia wszystkim członkom organu projektu uchwały i określenia terminu, do którego należy oddać głos „za” lub
„przeciw” uchwale. Głos „za” lub „przeciw” uchwale należy następnie przesłać do organizatora głosowania, który powinien sporządzić protokół z głosowania.

3. Tryb „internetowy”
Ustawa przewiduje możliwość podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (jest to na przykład telekonferencja, połącznie wideo czy komunikator internetowy).

4. Głosowanie za pośrednictwem innego członka organu
Jeśli dana osoba nie może osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, może oddać głos
na piśmie i przesłać go pocztą do innego członka organu
Siłą rzeczy nie może to dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad już
na posiedzeniu (czyli takich, których nie obejmowało zaproszenie na posiedzenie).
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