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Szanowni Państwo,

W nowym roku czeka nas jeszcze więcej zmian prawa niż zwykle, przy czym znaczna część z nich 

nakłada na przedsiębiorców dodatkowe obciążenia. Aby ułatwić naszym Klientom nawigację po 

meandrach nowych regulacji, przygotowaliśmy kalendarium uchwalonych zmian. Mamy nadzieję, 

że ułatwi ono bieżące kontrolowanie daty wejścia w życie nowych regulacji oraz terminowość 

wykonania obowiązków, które mogą się z nimi wiązać.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Crido Legal

Dematerializacja akcji (1): obowiązek założenia stron internetowych dla spółek SA i SKA (stronę internetową 
trzeba będzie zgłosić w KRS i podawać na niej wszystkie ogłoszenia spółki – w wydzielonej części www dla 
akcjonariuszy)

Zatory płatnicze: wejście w życie nowych zasad dotyczących terminów zapłaty w  transakcjach handlowych

Dematerializacja akcji (2): 
ostatni dzień na zawarcie  umów przez SA/SKA z upoważnionymi instytucjami finansowymi (np. domami 
maklerskimi) w przedmiocie prowadzenia rachunku akcji
ostatni termin na dokonanie pierwszego zawiadomienia akcjonariuszy (oraz publikacji ogłoszenia na swoich 
stronach internetowych) o obowiązku złożenia papierowych dokumentów akcji (dostarczenia ich spółkom) 
– zawiadomienia należy dokonać pięciokrotnie w odstępach min. 2 tygodniowych a max. 1 miesięcznych

Prosta Spółka Akcyjna: wejście przepisów dot. PSA i możliwość korzystania z nowego typu spółki

Obligacje: zgłoszenie do KDPW informacji o obligacjach, które nie zostały zdematerializowane ani umorzone 
do końca 2019 r.

Ostatni termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych 
– dot. spółek powstałych przed 13 października 2019 r.

PPK (1): ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK dla podmiotów zatrudniających co najmniej 
50 osób (wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.)

Polityka wynagrodzeń: ostateczny termin uchwalenia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej 
w spółkach giełdowych na rynku regulowanym

PPK (3): ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK dla podmiotów zatrudniających co najmniej 
20 osób (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.)

PPK (4): ostateczny termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla podmiotów zatrudniających 
co najmniej 20 osób (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.)

Dematerializacja akcji (3): ostatni dzień obowiązywania akcji w formie dokumentu (papierowych)

*W toku procesu legislacyjnego zaproponowano przesunięcie wejścia przepisów na marzec 2021 r. – zmiana ta nie została jednak jeszcze uchwalona.

PPK (2): ostateczny termin na zawarcie umowy o  prowadzenie PPK dla podmiotów zatrudniających 
co najmniej 50 osób (wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.)
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DEMATERIALIZACJA AKCJI 
Do końca bieżącego roku, wszystkie akcje w spółkach komandytowo-akcyjnych oraz akcyjnych powinny zostać zdematerializowane. Rok 2020 

jest przewidziany na dokonanie czynności przygotowawczych: założenie indywidualnych stron internetowych, uporządkowanie spraw związanych 

z dokumentami akcji, wybór instytucji finansowej, która będzie prowadziła rachunki akcji i zawarcie z nią umowy, zebranie papierowych akcji od 

akcjonariuszy przez spółki.

ZATORY PŁATNICZE
Z początkiem roku przedsiębiorcy będą musieli stosować skrócone terminy zapłaty w transakcjach handlowych:  30 dni gdy dłużnikiem jest podmiot 

publicznych lub 60 dni w przypadku transakcji „asymetrycznych” (gdy dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a w wierzycielem miko, mały lub średni 

przedsiębiorca); zapisy określające dłuższe terminy będą nieważne. Dodatkowo obowiązuje nowa wysokość odsetek za opóźnienie w transakcjach 

handlowych – będzie wyższa o 2 punkty procentowe od dotychczasowej.

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
Prosta spółka akcyjna ma być nowym rodzajem spółki kapitałowej – instytucją będącą ukłonem w stronę polskich startupów; dzięki PSA ma być 

możliwe rozpoczęcie działalności bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów finansowych (minimalny kapitał będzie wynosił 1 zł). Nowością 

będzie też możliwość wnoszenia do spółki wkładów w postaci świadczenia pracy lub usług oraz wprowadzenie nowego mechanizmu ochrony 

wierzycieli (będzie on uwzględniał wielkość ogólnego zadłużenia spółki oraz stopień jej wypłacalności).

DEMATERIALIZACJA OBLIGACJI
Przepisy dotyczące dematerializacji obligacji weszły w zeszłym roku. Wszystkie obligacje wyemitowane od 1 lipca 2019 r. nie mogą już mieć formy 

dokumentu papierowego. Należy jednak pamiętać, że nieco innemu reżimowi podlegają obligacje wyemitowane przed zmianą przepisów: otóż             

w odniesieniu do tych obligacji, o ile nie zostaną umorzone do końca 2019 r., emitent jest zobowiązany do przekazania do KDPW podstawowych 

informacji dotyczących emisji (np. w zakresie wartości i liczby takich papierów, czy terminów wykonania zobowiązań najpóźniej do końca I kwartału 

2020 r. Dane te będzie należało aktualizować co sześć miesięcy.

REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH
Przepisy CRBR obowiązują od 13 października 2019 r. Jednak podobnie jak w przypadku obligacji, mamy tu dwa reżimy czasowe: wszystkie nowe 

spółki zakładane po tej dacie podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu beneficjenta w terminie 7 dni od rejestracji w KRS, zaś spółki istniejące w chwili 

wejście w życie przepisów, mają czas na ustalenie beneficjenta i wpis w rejestrze do 13 kwietnia 2020 r. Ujawnianie beneficjentów ma m.in. służyć 

przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz świadomości kontrahentów co do tego, kto rzeczywiście stoi po drugiej stronie transakcji.

PPK
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowy system długoterminowego oszczędzania, którego wdrożenie jest obowiązkowe dla pracodawców. 

Pracodawcy muszą, w porozumieniu z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników, wybrać jedną z instytucji finansowych 

świadczących usługi z zakresu PPK, zawrzeć umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK, w razie potrzeby – uwzględnić w swoich wewnętrznych 

regulacjach (np. regulaminach pracy lub regulaminach wynagradzania) zagadnienia dotyczące PPK, a także przeprowadzić kampanię informacyjną 

wśród pracowników.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ
Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej wprowadziła obowiązek uchwalania polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej przez walne 

zgromadzenie akcjonariuszy, nie rzadziej niż co cztery lata, w tych spółkach z siedzibą w Polsce, w których co najmniej jedna akcja dopuszczona 

jest do obrotu na rynku regulowanym. Polityka ma m.in. określać zasady przyznawania wynagrodzeń członkom zarządu oraz rady nadzorczej.                                    

W myśl nowych przepisów Rada Nadzorcza ma obowiązek corocznego sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, które będzie musiało zostać 

następnie opublikowane na stronie internetowej danej spółki.

O CO CHODZI W ZMIANACH?
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FUNDACJA RODZINNA 
Od kilku lat w środowisku przedsiębiorców pojawiają się głosy o konieczności zapewnienia sukcesji polskich firm rodzinnych – jednym z postulatów 

środowisk biznesu rodzinnego jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji fundacji rodzinnej. W 2019 r. ówczesne MPiT rozpoczęło 

prace w tym kierunku – w szczególności poprzez publikację zielonej księgi i rozpoczęcie oficjalnych konsultacji społecznych w tej sprawie. Ministerstwo 

zapowiada, że projekt ustawy o fundacji rodzinnej pojawi się w pierwszej połowie 2020 r.

OCHRONA SYGNALISTÓW
W 2020 r. należy spodziewać się podjęcia działań ustawodawczych w kierunku dostosowania polskiego prawa do przyjętej przez Parlament 

Europejski dyrektywy o ochronie sygnalistów. Ustawodawca ma czas do 15 maja 2021 r. aby przygotować się do zmian. Na podstawie nowych 

przepisów przedsiębiorcy powinni wprowadzić wewnętrzny, anonimowy system zgłaszania nadużyć wewnątrz firmy (np. za pośrednictwem 

dedykowanej skrzynki mailowej lub programu komputerowego) oraz opracować i wdrożyć wewnętrzną procedurę zgłaszania nadużyć, określającą 

jasno i przystępnie to, w jakiej formie i w jaki sposób należy sygnalizować wykryte nieprawidłowości oraz jakie działania podejmuje przedsiębiorca 

po ich otrzymaniu.

2020 ROK POCZĄTKIEM REFORMY W PRAWIE BUDOWLANYM?
Temat reformy w prawie budowlanym ciągnie się już od dłuższego czasu. Kolejny projekt nowelizacji prawa budowlanego przedstawiony przez 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju został przyjęty przez Rząd w kwietniu 2019 r. Ministerstwo zapowiada, że 2020 rok przynieść ma deregulację 

przepisów blokujących inwestycje oraz wprowadzenie tzw. „Pakietu Wolnościowego”. Podstawowym celem nowelizacji jest zmniejszenie liczby 

dokumentów dostarczanych przez inwestorów w związku z realizacją inwestycji oraz znaczne uproszczenie projektu budowlanego. Do innych, równie 

istotnych zmian zalicza się także wprowadzenie 5-letniego terminu na stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji                       

o pozwoleniu na użytkowanie (co pozytywnie wpłynie na pewność obrotu gospodarczego), czy w końcu ułatwienie procedury legalizacji samowoli 

budowlanych.

ZMIANY W PRAWIE GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Tendencja reformatorska Rządu, z założenia nakierowana na usprawnienie procesów inwestycyjnych, rysuje się wyraźnie na gruncie zmian w Prawie 

geodezyjnym i kartograficznym, przyjętych w projekcie z końca grudnia 2019 r. W świetle nowych przepisów, na linii geodeta – starostwo powiatowe, 

obowiązywać będzie znacznie mniej formalności, co w efekcie skrócić ma czas realizacji inwestycji. Ponadto, wiele danych przestrzennych, do tej 

pory wydawanych odpłatnie i na wniosek, zostanie udostępnionych publicznie, co bardzo prawdopodobnie zmniejszy koszty oraz ułatwi realizację 

procesów due dilligence nieruchomości.

ODBLOKOWANIE INWESTYCJI NA GRUNTACH KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI
Szykują się zmiany w programie Mieszkanie +. Minister Rozwoju Jadwigda Emilewicz zapowiedziała, że z początkiem 2020 r. planuje przedstawić 

pakiet zmian w funkcjonowaniu programu. Do programu mają zostać włączeni przede wszystkim deweloperzy. Według pierwszych zapowiedzi, 

inwestorzy prywatni otrzymają możliwość zakupu tanich gruntów należących do Skarbu Państwa, pod warunkiem, że część mieszkań wybudowanych 

w ramach w ramach realizowanych inwestycji zostanie przekazana do programu Mieszkanie +.

JAKIE PLANY MA USTAWODAWCA NA 2020 ROK?
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