
 

 
  

 

 

 

 

 

 

Legal Alert 

Zmiany w Kodeksie spółek  

handlowych 
 
 

Luty 2019 

Nowelizacja KSH, która wchodzi w życie 1 marca 2019 roku, 
wprowadza szereg zmian dotyczących przede wszystkim rezygnacji 
jedynego członka zarządu w spółkach kapitałowych, dnia dywidendy, 
zaliczek i trybu obiegowego zwyczajnego zgromadzenia wspólników. 
 

Jedna z najważniejszych i kontrowersyjnych zmian dotyczy sposobu rezygnacji 
jedynego członka zarządu w spółkach kapitałowych. Po 1 marca 2019 r. jedyny 
członek zarządu składa rezygnację wspólnikom (radzie nadzorczej w przypadku 
spółki akcyjnej), jednocześnie zwołując zgromadzenie wspólników, chyba że 
umowa spółki wprowadza inne regulacje. Oświadczenie o rezygnacji, będące 
elementem zaproszenia na zgromadzenie wspólników, skuteczne będzie  
z dniem następującym po terminie zgromadzenia wspólników. W praktyce 

oznacza to, że po wejściu w życie nowelizacji ostatni członek zarządu nie 
będzie mógł zrezygnować z pełnionej funkcji w trybie natychmiastowym, 

tj. z dnia na dzień. 
 
Istotne zmiany dotyczą również kwestii związanych z dniem dywidendy i jej 
wypłaty. Na mocy nowej regulacji, jeżeli dzień dywidendy nie został określony 
w uchwale zgromadzenia wspólników, będzie nim dzień powzięcia uchwały  

o podziale osiągniętego zysku. Natomiast w przypadku braku określenia 
terminu wypłaty dywidendy, wypłata musi nastąpić niezwłocznie po dniu 
dywidendy. Oznacza to, że w przypadku planowanej wypłaty dywidendy trzeba  
będzie określić termin płatności. W przeciwnym razie termin wypłaty 
obowiązywać będzie od dnia dywidendy lub, jeśli nie został określony,  
od terminu podjęcia uchwały o podziale osiągniętego zysku. 

 
Ponadto, nowelizacja przewiduje, że w sytuacji, gdy spółka z o.o. odnotowała 
stratę albo osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek, 
wspólnicy mają obowiązek zwrotu zaliczki w całości lub części odpowiadającej 
wysokości przekraczającej zysk przypadający wspólnikowi za dany rok 

obrotowy. 
 

Nowością jest też dopuszczenie możliwości podejmowania uchwał stanowiących 
przedmiot zwyczajnego zgromadzenia wspólników w tzw. trybie obiegowym. 
Dotychczas takie uchwały można było podejmować wyłączenie na fizycznym 
posiedzeniu zwyczajnego zgromadzenia wspólników. 
 
Pozostałe zmiany dotyczą między innymi prawa odwołania zgromadzenia 
wspólników przez zwołującego je wspólnika oraz wprowadzają możliwość 

określenia w umowie spółki lub uchwale wspólników sposobu reprezentacji 
spółki w likwidacji.  
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Zapisz się na nasz  
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Będziesz otrzymywać  

od nas powiadomienia 

o zmianach w prawie 
oraz wydarzeniach, 

jakie organizujemy.  
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Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej 

lub bardziej szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanymi wyżej prawnikami.   
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