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pracodawca, który stara się o dofinansowanie do pensji 
pracowników niepełnosprawnych na podstawie art. 15g 
tarczy, musi wykazać tę pomoc w dokumentach składanych  
w Funduszu, ale tylko w poz. 53 na inF-d-p jako pomniejszenie. 

Edyta SiEradzka 

W myśl stanowiska Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych: „Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy 
o rehabilitacji, środki Funduszu nie mogą zostać przeznaczo-
ne na realizację celów, zadań i wydatków w części, w jakiej 
zostały sfinansowane w ramach pomocy udzielonej z innych 
środków publicznych. Dlatego też podmiot, który uzyskał lub 
uzyska dodatkowe wsparcie do właściwie poniesionych 
kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego, będzie zobli-
gowany wykazać środki publiczne z innych źródeł w pozy-
cjach 49 i 53 INF-D-P oraz w sekcji E formularza INF-O-PP  
– w punkcie 5 i 8 lub w tabeli w punkcie 4 formularza INF-O-
-PR. Jeśli pomoc publiczna lub de minimis z innych źródeł 
przyznana zostanie po otrzymaniu dofinansowania do wy-
nagrodzeń z PFRON, należy dokonać korekty wniosku WN-D 
i załączników, wykazując informacje o tej pomocy w ww. 
pozycjach formularza INF-D-P i INF-O-PP lub INF-O-PR”.

W związku z tym stanowiskiem PFRON powstaje pytanie, 
czy dofinansowanie z art. 15g tzw. tarczy antykryzysowej, 
które – zgodnie z wyjaśnieniem UOKiK – nie stanowi pomo-
cy publicznej oraz pomocy de minimis, trzeba wykazać 
w dokumentach składanych w Funduszu? Jak w tej sytuacji 
pracodawcy mają wypełnić INF-D-P oraz INF-O-PP? Czy przy 
otrzymaniu pomocy na podstawie art. 15zzb mają wypełnić 
zarówno poz. 49 i 53 na INF-D-P, a tym samym w INF-O-PP 
wypełnić tabelę i pkt 8?

Autorka jest wiceprezesem Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych

niepeŁnoSprawni

Czy pomoc z tarczy  
trzeba wykazać 
w dokumentach do PFrON  

osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych mogą 
starać się o świadczenie postojowe, nawet jeśli z tego tytułu 
nie podlegają ubezpieczeniom społecznym.  

WiOlEta BiEl, MagdalENa OStaSz  

Istotne warunki dla uzyskania świadczenia postojowego 
przez studenta – zleceniobiorcę są następujące:
a) umowę cywilnoprawną zawarł przed 1 kwietnia br.,
b) nie może wykonywać swojej pracy w całości lub w części 
na skutek przestoju w prowadzeniu działalności przez zlece-
niodawcę, z którym ma zawartą umowę cywilnoprawną 
i nastąpiło to na skutek COVID-19, 
c) nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu,
d) w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku 
student uzyskał przychód z zawartej umowy, który nie prze-
kroczył trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia z poprzedniego kwartału (obecnie jest to 15 595,74 zł 
brutto).

Student otrzyma świadczenie postojowe w  wysokości 
do 2080 zł.

Wioleta Biel jest ekspertem #EMPATOMATU, doradcą podatkowym
Magdalena Ostasz jest ekspertem #EMPATOAMTU, radcą prawnym

uprawnienia

Świadczenie postojowe 
również dla studenta 
– zleceniobiorcy 

SyuzaNNa MuSFi

Obecna sytuacja związana 
z rozprzestrzenianiem się wi-
rusa SARS-CoV-2 spowodo-
wała konieczność dostosowa-
nia wielu sfer życia, w tym 
w szczególności  funkcjonowa-
nia przedsiębiorców w no-
wych, trudnych warunkach. 
Niewątpliwie pandemia  
COVID-19 sprawiła, że nasze 
życie niemal całkowicie prze-
niosło się do sieci, a cyfryzacja 
wielu jego sfer gwałtownie 
przyspieszyła. 

Obserwując to zjawisko 
z  punktu widzenia przedsię-
biorców, należy zwrócić uwagę 
na rozwiązania dotyczące 
funkcjonowania organów 
spółek kapitałowych wprowa-
dzone do kodeksu spółek 
handlowych (k.s.h.). Co istot-
ne, te zmiany zostały wprowa-
dzone na stałe, a nie tylko na 
czas zmagania się z koronawi-
rusem.

Funkcjonowanie 
zarządu  

Na mocy ustawy z 31 marca 
2020 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzyso-
wych oraz niektórych innych 
ustaw (tzw. tarcza antykryzy-
sowa) ustawodawca wprowa-
dził możliwość odbywania 
posiedzeń zarządu przy wy-
korzystaniu środków bezpo-
średniego porozumiewania 
się na odległość. Uchwały za-
rządu mogą być podejmowa-
ne w  trybie pisemnym lub 
przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumie-
wania się. Możliwe jest też 
głosowanie pisemne za po-
średnictwem innego członka 
zarządu. 

Powyższe novum są możli-
we wyłącznie wówczas, gdy 
umowa (statut) spółki nie 
stanowi inaczej. Przy czym 
należy zwrócić uwagę,  że  
w  przypadku pisemnego 
głosowania za  pośrednic-
twem innego członka zarządu 
możliwe będzie przekazanie 
swojego głosu w  formie pi-
semnej jedynie w przedmio-
cie uchwał objętych porząd-
kiem obrad. 

rada nadzorcza

Podobne regulacje wpro-
wadzono dla rady nadzorczej 
w spółkach kapitałowych. Tym 
samym, w posiedzeniach rady 

nadzorczej można uczestni-
czyć przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odle-
głość. Ponadto, podobnie jak 
przy zarządzie, tak i w radzie 
nadzorczej jest możliwość 
podejmowania uchwał na pi-
śmie za pośrednictwem inne-
go członka rady. Oczywiście 
jest to możliwe jedynie wów-
czas, gdy umowa (statut) 
spółki nie stanowią inaczej. 

Również w przypadku rady 
nadzorczej nie ma możliwości 
oddania głosu na piśmie 
w  sprawach wprowadzonych 
do porządku obrad dopiero 
na posiedzeniu rady. Nato-
miast ważność uchwały jest 
uwarunkowana obowiązkiem 
powiadomienia wszystkich 
członków rady o treści projek-
tu uchwały oraz wzięciem 
udziału w jej podejmowaniu 
przez co najmniej połowę 
członków rady. Przy czym 
umowa (statut) spółki mogą 
przewidywać surowsze wyma-
gania. Co więcej, w opisany 
sposób mogą być podejmowa-
nie także uchwały dotyczące 
wyboru przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącego rady 
nadzorczej, powołania członka 
zarządu oraz odwołania i za-
wieszenia tych osób w czynno-
ściach.  

Warto przy tym zwrócić 
uwagę na niezmienioną treść 
art. 222 § 1 k.s.h., zgodnie 
z  którym przy obliczaniu 
kworum brani są pod uwagę 
jedynie ci członkowie rady, 
którzy są obecni na posiedze-
niu, a nie faktycznie oddający 
głos na piśmie za pośrednic-
twem innego członka rady 
nadzorczej. Niedostosowanie 
postanowień odnoszących się 
do kworum rady nadzorczej 
może skutecznie blokować 
korzystanie z takiej formy  
podejmowania decyzji przez 
radę nadzorczą.

Tzw. tarcza antykryzysowa 
2.0 rozszerzyła zakres spraw, 
który może być objęty głoso-
waniem w trybie pisemnym 
lub przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odle-
głość. Ustawa ta zakłada bo-
wiem możliwość decydowa-
nia także w sprawach, dla 
których umowa (statut) 
spółki przewidują głosowanie 
tajne, o ile żaden z członków 
rady nadzorczej nie zgłosi 
sprzeciwu.

przebieg zgromadzeń 

Zanim w Polsce odnotowa-
no pierwsze przypadki zacho-
rowań na COVID-19, zasadą 
było  odbywanie  zgromadze-

nia wspólników w spółce 
z  ograniczoną odpowiedzial-
nością (walnego zgromadzenia 
– w spółce akcyjnej) w sposób 
tradycyjny – poprzez bezpo-
średnie uczestniczenie wspól-
ników w zgromadzeniu, 
w siedzibie spółki lub innym 
miejscu na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, jeżeli takie 
wskazywała umowa (statut) 
spółki.

Dotychczas istniała co 
prawda możliwość uczestni-
czenia w zgromadzeniu 
wspólników (walnym zgroma-
dzeniu) przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektro-
nicznej, ale tylko wówczas, 
gdy umowa spółki (statut) 
przewidywały tę  możliwość. 
W odniesieniu do spółki 
z ograniczoną odpowiedzial-
nością to rozwiązanie wpro-
wadzono dopiero niespełna 
kilka miesięcy temu, podczas  
gdy  w  spółce  akcyjnej odby-
wanie zgromadzenia przy 
wykorzystaniu środków ko-
munikacji elektronicznej 
możliwe było od 2009 r. Jed-
nak wydaje się, że ta forma nie 
cieszyła się zbyt dużym zain-
teresowaniem.

Na mocy tzw. tarczy anty-
kryzysowej odwrócono zasa-
dę dotyczącą możliwości 
odbywania zgromadzenia 
wspólników / walnego zgro-
madzenia. Obecnie takie 

zgromadzenie można odbyć 
w trybie zdalnym, chyba że 
umowa (statut) spółki stano-
wią inaczej. Decyzja o sposo-
bie odbycia zgromadzenia 
pozostawiona jest zwołujące-
mu zgromadzenie, który po-
winien w zawiadomieniu 
poinformować o sposobie 
uczestniczenia w zgromadze-
niu, wypowiadania się w jego 
trakcie, wykonywania prawa 
głosu oraz wniesienia sprze-
ciwu. Oznacza to, że zgroma-
dzenie może odbyć się w ta-
kiej formie, by m.in. zapewnić 
porozumiewanie się uczest-
ników zgromadzenia w czasie 
rzeczywistym. Jedynie 
w odniesieniu do spółki pu-
blicznej ustawodawca wpro-
wadza wymóg zapewnienia 
transmisji obrad walnego 
zgromadzenia w czasie rze-
czywistym.

Zasady odbywania zgroma-
dzenia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej 
powinny być określone w for-
mie regulaminu przez radę 
nadzorczą lub w przypadku 
jej  braku (w sp. z o.o.) przez 
wspólników. Podjęcie uchwały 
wspólników o przyjęciu regu-
laminu nie wymaga odbycia 
zgromadzenia, o ile wspólnicy 
reprezentujący bezwzględną 
większość głosów wyrażą na 
piśmie zgodę na treść tego 
regulaminu.

procedury

Organy spółek kapitałowych 
muszą działać w czasie 
koronawirusa
Na mocy tzw. tarczy antykryzysowej odwrócono zasadę dotyczącą możliwości 
odbywania zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia.

Syuzanna  
Musfi
radca prawny w Kancelarii  
Andersen Tax & Legal  
Srokosz i Wspólnicy sp.k.

Specustawa z 31 marca 2020 r. umożliwia odbycie  
w trybie zdalnym zgromadzeń zwołanych przed datą  
wejścia w życie tej ustawy, jeżeli zwołujący zgromadzenie 
poinformuje o takiej możliwości nie później niż na cztery dni 
przed zaplanowaną datą odbycia zgromadzenia.
inną sprawą jest problem pogodzenia zdalnego prowadzenia 
obrad zgromadzenia z obowiązkiem zachowania tajności 
głosowania w niektórych sprawach, co będzie wiązało  
się z koniecznością wprowadzenia odpowiedniego  
oprogramowania umożliwiającego zachowanie anonimowości 
podczas głosowania. Pytanie tylko, czy wszystkie spółki 
będą miały na to odpowiednie środki.
Niewątpliwie zmiany wprowadzone w k.s.h., będące niejako 
koniecznością dostosowania zasad funkcjonowania spółek 
kapitałowych do nowych realiów wywołanych COVid-19, 
mimo pewnych niedoskonałości, należy poczytywać jako 
korzystne. istotny wzrost cyfryzacji niemal każdego z aspektów 
życia, w tym w szczególności efektywnego funkcjonowania  
przedsiębiorców, niejako samoistnie wymuszał wprowadzenie 
działania organów spółek kapitałowych w trybie zdalnym. 
Pandemia niewątpliwie jedynie przyspieszyła urzeczywistnienie 
tych potrzeb.

Zdaniem auTorki
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