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Poz. 2255 
 
 

USTAWA 
z dnia 16 grudnia 2016 r. 

 
o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców 

 
(...) 
 
Art. 11. 
W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1578  
i 1579) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 205 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie wyłączają ustanowienia prokury i nie ograniczają praw prokurentów 
wynikających z przepisów o prokurze.”; 

2) art. 209 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 209. W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, jego współ-
małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany 
osobiście, członek zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału  
w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.”; 

3) w art. 236: 
a) w § 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mo-
gą żądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników i umieszczenia określonych 
spraw w porządku obrad tego zgromadzenia wspólników.”, 

b) po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu: 
„§ 11. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakłado-
wego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadze-
nia wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na trzy tygodnie 
przed terminem zgromadzenia wspólników. Zarząd wprowadza sprawy objęte żądaniem wspól-
ników do porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników i zawiadamia o tym wspólni-
ków zgodnie z art. 238.”, 

c) § 2 otrzymuje brzmienie: 
„§ 2. Umowa spółki może przyznać uprawnienia, o których mowa w § 1 i § 11 wspólnikom re-
prezentującym niższy udział w kapitale zakładowym.”; 

4) w art. 237: 
a) w § 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia zarządowi żądania, o którym mowa  
w art. 236 § 1, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników nie zostanie zwołane z porządkiem ob-
rad zgodnym z żądaniem, albo gdy w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników 
nie zostaną zamieszczone sprawy, o których mowa w art. 236 § 11, sąd rejestrowy może, po we-
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zwaniu zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania nadzwyczajnego zgroma-
dzenia wspólnika lub wspólników występujących z żądaniem.”, 

b) w § 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 
„Wspólnik lub wspólnicy, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się 
do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgro-
madzenia.”; 

5) w art. 328 w § 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 
„Dokument akcji powinien być opatrzony podpisem zarządu.”; 

6) w art. 348 § 2-4 otrzymują brzmienie: 
„§ 2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały 
akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut może upoważnić walne zgromadzenie do 
określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany 
rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w ter-
minie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 347 § 1. Uchwałę  
o wyznaczeniu dnia dywidendy podejmuje się na zwyczajnym walnym zgromadzeniu. 
§ 3. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała 
walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym 
przez radę nadzorczą. 
§ 4. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty 
dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć 
dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może 
być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.”; 

7) w art. 373 § 3 otrzymuje brzmienie: 
„§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie wyłączają ustanowienia prokury i nie ograniczają praw prokurentów 
wynikających z przepisów o prokurze.”; 

8) art. 377 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 377. W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, jego współ-
małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany 
osobiście, członek zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału  
w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.”; 

9) art. 5841 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 5841. Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu do rejestru 
(dzień przekształcenia).”. 
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