
s. 23  

Jednakże pewne wpisy mogą być dokonane dopiero po uprawomocnieniu. Dotyczy to np.:  

1) wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych (art. 56 KrRejSU);  

2) wpisu danych, o których mowa w art. 41 KrRejSU; 

 

s. 125  

Powstanie roszczenia o wypłatę dywidendy 

Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej o podziale zysku decyduje zgromadzenie 

wspólników uchwałą. Zgodnie z art. 231 § 2 KSH na zwyczajnym walnym zgromadzeniu 

wspólników następuje rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności 

spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Jeżeli zgodnie z art. 191 § 2 

KSH sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników, organ 

podejmuje uchwałę o podziale zysku albo pokryciu straty. Głosowanie w tej sprawie nie 

może mieć formy pisemnej (art. 231 § 4 KSH). 

s. 523 

Jeżeli jest przekształcana spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna, za 

przekształceniem muszą się wypowiedzieć komandytariusze bądź akcjonariusze reprezen-

tujący co najmniej 2/3 sumy komandytowej sum komandytowych bądź kapitału 

zakładowego (art. 571 KSH), chyba że umowa lub statut przewidują warunki surowsze.  

 

s. 260  

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową następuje, jeżeli oprócz wymagań, 

o których mowa w Kodeksie spółek handlowych, za przekształceniem spółki osobowej w 

kapitałową wypowiedzieli się wszyscy wspólnicy, z tym że w przypadku spółki 

komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej wystarczy, jeżeli oprócz wszystkich 

komplementariuszy za przekształceniem wypowiedzą się komandytariusze bądź 

akcjonariusze reprezentujący co najmniej: 

A. połowę sumy komandytowej bądź kapitału zakładowego, 

B. 2/3 sumy komandytowej bądź kapitału zakładowego, 



C. 2/3 sumy komandytowej sum komandytowych bądź kapitału zakładowego, chyba 

że umowa albo statut przewidują warunki surowsze. 

Odp. C; art. 571 KSH 

s. 403 

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA KPA 

Zakres regulacji 

Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:  

1) postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych 

organów sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych 

albo załatwianych milcząco;  

2) postępowanie przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy 

są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw 

określonych w pkt 1;  

3) postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek 

samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i 

podmiotami, o których mowa w pkt 2;  

4) postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń; 

5) nakładanie lub wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych lub udzielanie ulg w ich 

wykonaniu; 

6) tryb europejskiej współpracy administracyjnej; 

7) sposób wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO (obowiązek 

informowania w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą).  

 

s. 789 

Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem organu powołanego do rozstrzygania 

sporów, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą w trybie określonym w Kodeksie 

przed takim organem, ulega przedawnieniu z upływem 10 lat od dnia uprawomocnienia się 

orzeczenia lub zawarcia ugody (art. 291 KP). 

Po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku pracy ten, przeciwko komu 

przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się 

korzystania z zarzutu przedawnienia. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia dokonane przed 

upływem terminu przedawnienia jest nieważne.Roszczenia przedawnionego nie można 



dochodzić, chyba że ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, zrzeka się korzystania z 

przedawnienia. Zrzeczenie dokonane przed upływem przedawnienia jest nieważne (art. 292 

KP). 

 

 


