
s. 35  

Udostępnianie danych 

Centralna Ewidencja udostępnia zawarte w niej dane i informacje: 

1) określone w art. 5 ust. 1 i 2 PrPrzed, z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz 

innych niż wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 6 CEIDGU danych kontaktowych przedsiębiorcy 

(w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, 

o ile dane te zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do CEIDG), w 

przypadku gdy, podając je, osoba uprawniona sprzeciwiła się ich udostępnianiu w CEIDG 

(dane i informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1–18 i 20–24 CEIDGU, z 

wyjątkiem danych niepodlegających udostępnieniu CEIDG udostępnia niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania do niej wpisu); 

2) o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji; 

3) o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia lub 

licencji; 

4) o wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności 

określonej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru; 

5) złożenia wniosku o potwierdzenie możliwości wykonywania przez zarządcę sukcesyjnego 

decyzji, o której mowa w pkt 2–4, oraz potwierdzenia przez organ możliwości wykonywania 

tej decyzji przez zarządcę sukcesyjnego; 

6) przeniesienia decyzji, o której mowa w pkt 2–4, na wniosek, o którym mowa w art. 42 ust. 

1 albo 5 ustawy z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i 

innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw; 

7) złożenia wniosku, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy z 5.7.2018 r. o zarządzie 

sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją 

przedsiębiorstw. 

 

 

s. 37  

 

KLASYFIKACJA SPÓŁEK 

Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek – spółki osobowe oraz spółki 

kapitałowe. 

Do spółek osobowych zalicza się: spółkę jawną, partnerską, komandytową i 

komandytowo-akcyjną. Grupę spółek kapitałowych tworzą: spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna (art. 1 § 2 KSH). 

 



s. 38  

 

 

 

 

s. 143 

 

Bezprawne 

wydanie 

tytułów 

uczestnictwa 

(art. 589
1
 

KSH) 

Kto, będąc członkiem zarządu albo likwidatorem prostej spółki akcyjnej, 

dopuszcza do wydania przez spółkę dokumentów na akcje, warranty 

subskrypcyjne lub na inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub podziale 

majątku spółki – podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



s. 144 

 

Bezprawne 

wydanie 

akcji 

(art. 592 

KSH) 

Członek zarządu, który dopuszcza do wydania dokumentów akcji: 

1) niedostatecznie opłaconych, 

2) przed zarejestrowaniem spółki, 

3) w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego – przed 

zarejestrowaniem 

podwyższenia 

– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do roku. 

Tej samej karze podlega członek zarządu, który dopuszcza do 

zarejestrowania akcji w rejestrze akcjonariuszy przed: 

1) zarejestrowaniem prostej spółki akcyjnej; 

2) wpisem do rejestru zmiany liczby akcji – w przypadku emisji nowych 

akcji prostej spółki akcyjnej. 

 

Delikty 

członków 

zarządu 

(art. 594 § 1, 

2 i 3 KSH) 

Kto, będąc członkiem zarządu spółki handlowej, wbrew obowiązkowi 

dopuszcza do tego, że zarząd: 

1) nie składa sądowi rejestrowemu listy wspólników albo listy 

akcjonariuszy, 

2) nie prowadzi księgi udziałów zgodnie z przepisem art. 188 § 1 KSH albo 

nie prowadzi księgi akcyjnej zgodnie z przepisem art. 341 § 1 KSH, albo 

dopuszcza do nieprowadzenia rejestru akcjonariuszy zgodnie z przepisami 

ustawy, 

3) nie zwołuje zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, 

4) odmawia wyjaśnień osobie powołanej do rewizji lub nie dopuszcza jej 

do pełnienia obowiązków, 

5) nie przedstawia sądowi rejestrowemu wniosku o wyznaczenie biegłych 

rewidentów, 

6) nie ogłasza wzmianki o złożeniu opinii przez biegłego rewidenta w 

sądzie rejestrowym zgodnie z przepisem art. 312 § 7 KSH 

– podlega grzywnie do 20 000 zł. 

Kto, będąc członkiem zarządu, dopuszcza do tego, że spółka przez czas 

dłuższy niż 3 miesiące wbrew prawu lub umowie pozostaje bez rady 

nadzorczej w należytym składzie podlega grzywnie w tej samej wysokości. 

Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do likwidatorów. 



s. 144  

Pytanie: Jeżeli umowa lub statut spółki kapitałowej nie zawierają postanowień na temat 

podejmowania przez radę nadzorczą uchwał, uchwały mogą być podjęte: 

A. wyłącznie na posiedzeniu rady, 

B. wyłącznie w trybie pisemnym, 

C. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

Odp. A C; art. 222 § 1 i 4 oraz art. 388 § 1 i 3 KSH 

 

s. 149  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRYB PODJĘCIA UCHWAŁY 

NA POSIEDZENIU 

Zgodnie z art. 222 § 1 KSH rada nadzorcza może podjąć 

decyzję na posiedzeniu, jeżeli: 

1) wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni; 

2) na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków 

rady nadzorczej. 

W posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 
Zawiadomienie o posiedzeniu rady nadzorczej może być 

złożone w dowolnej formie, ale powinno dojść do adresata 

z określonym wyprzedzeniem, tak aby mógł on się zapoznać 

z przedłożonymi materiałami i dokumentami. Zawiadomienie 

powinno zawierać co najmniej wskazanie terminu i miejsca 

odbycia posiedzenia. 

Przepisy KSH nie przewidują, jaką większością powinny być 

podejmowane uchwały. W tym zakresie należy zatem stosować 

postanowienia umowy spółki. 

Z posiedzeń rady nadzorczej sporządzany jest protokół.  

Protokół posiedzenia powinien być podpisany przynajmniej 

przez protokolanta oraz przewodniczącego posiedzenia. 

Co do zasady, członek rady nadzorczej wykonuje swoje 

funkcje osobiście i nie może do tego upoważnić innej osoby. 

Umowa spółki może jednak przewidywać, że członkowie 

rady nadzorczej biorą udział w podejmowaniu uchwał 

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego 

członka rady nadzorczej. Może to dotyczyć tylko spraw 

przewidzianych w porządku obrad. Taki sposób głosowania 

wyłączony jest przy wyborze przewodniczącego i 

wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, a także przy 

powoływaniu, odwoływaniu oraz zawieszaniu w czynnościach 

członka zarządu. 

BEZ ODBYCIA POSIEDZENIA 

Możliwe są dwa sposoby podjęcia 

uchwały rady nadzorczej bez odbycia 

posiedzenia: 

1) poprzez zbieranie głosów w formie pisemnej, 

oraz 

2) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się. 

Uchwała może zostać podjęta bez odbywania 

posiedzenia, jeżeli: 

1) umowa przewiduje taki tryb podjęcia 

uchwały; 

2) zawiadomiono wszystkich członków 

rady nadzorczej o głosowaniu oraz 

treści uchwały. 

Rada nadzorcza może podejmować uchwały w 

trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się 

na odległość, chyba że umowa spółki stanowi 

inaczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy 

członkowie rady zostali powiadomieni o treści 

projektu uchwały oraz co najmniej połowa 

członków rady wzięła udział w podejmowaniu 

uchwały. Umowa spółki może przewidywać 

surowsze wymagania dotyczące podejmowania 

uchwał w trybie określonym w zdaniu 

pierwszym. 

Bez odbycia posiedzenia rady nadzorczej 

nie mogą być podjęte uchwały dotyczące: 

1) wyboru przewodniczącego i 

wiceprzewodniczącego rady nadzorczej; 

2) powoływania, odwoływania oraz 

zawieszania w czynnościach członka zarządu. 

Rada nadzorcza może podejmować uchwały w 

trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się 

na odległość także w sprawach, dla których 

umowa spółki przewiduje głosowanie tajne, o 

ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi 

sprzeciwu. 



s. 154  

Udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej 

Umowa spółki może dopuszczać udział w zgromadzeniu wspólników przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: 

1) transmisję obrad zgromadzenia wspólników w czasie rzeczywistym; 

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której wspólnicy mogą 

wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w miejscu innym niż 

miejsce obrad zgromadzenia wspólników; 

3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku 

zgromadzenia wspólników. 

W przypadku gdy umowa spółki dopuszcza udział w zgromadzeniu wspólników przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, udział wspólników w zgromadzeniu 

wspólników może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do 

identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. 

 

Udział w zgromadzeniu wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. O udziale w 

zgromadzeniu wspólników w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia 

zwołujący to zgromadzenie.  

Udział w zgromadzeniu wspólników obejmuje w szczególności:  

1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w 

zgromadzeniu wspólników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad 

zgromadzenia wspólników, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia 

wspólników, i  

2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku 

zgromadzenia wspólników.  

Rada nadzorcza, zaś w jej braku wspólnicy, określą w formie regulaminu szczegółowe zasady 

udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne 

do identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. 

Przyjęcie regulaminu może nastąpić uchwałą wspólników bez odbycia zgromadzenia, jeżeli 

wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na treść 

tego regulaminu.  

 

 



 

s. 158  

Powództwo o uchylenie uchwały 

Uchwała może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o jej 

uchylenie, jeżeli spełnione są jednocześnie następujące przesłanki: 

1) jest sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami, 

2) godzi w interesy spółki lub ma na celu pokrzywdzenie wspólnika. 

Zgodnie z art. 251 KSH powództwo o uchylenie uchwały powinno być wniesione w terminie 

miesiąca od otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie 6 

miesięcy od dnia powzięcia uchwały. 

Zaskarżenie uchwały nie powoduje wstrzymania postępowania rejestrowego, jednak sąd 

rejestrowy może zawiesić postępowanie po przeprowadzeniu rozprawy posiedzenia jawnego. 

Zawieszenie trwa do 

czasu wydania wyroku w sprawie o uchylenie uchwały. 

 

 

s. 169  

Zagadnienie 9. Prosta spółka akcyjna  Wejście w życie przepisów o prostej spółce 

akcyjnej zostało przesunięte na 1.3.2021 r.  

 

 

s. 172  

Każda akcja daje akcjonariuszowi prawo do jednego głosu. Zastawnik i użytkownik akcji 

mogą wykonywać prawo głosu, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca 

ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w rejestrze akcjonariuszy dokonano wzmianki o jego 

ustanowieniu i upoważnieniu do wykonywania prawa głosu, chyba że umowa spółki zakazuje 

przyznawania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji albo uzależnia je od zgody 

organu spółki.  

Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji imiennej lub świadectwa 

tymczasowego, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność 

prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze akcyjnej dokonano 

wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. 

 

 

 

 



s. 199  

Zapis na akcje 

Zapis na akcje sporządza się w formie pisemnej na formularzu przygotowanym przez 

spółkę co najmniej w dwóch egzemplarzach na każdego subskrybenta. Jeden egzemplarz 

przeznaczony jest dla subskrybenta, drugi dla spółki. Zapis na akcje w postaci elektronicznej 

wymaga wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

Zapis subskrypcji powinien być złożony spółce lub osobie przez nią upoważnionej w terminie 

podanym w ogłoszeniu, prospekcie lub liście  poleconym. 

Zapisy powinny zawierać: 

1) oznaczenie liczby i rodzajów subskrybowanych akcji; 

2) wysokość wpłaty dokonanej na akcje; 

3) zgodę subskrybenta na brzmienie statutu, jeżeli subskrybent nie jest akcjonariuszem spółki; 

4) podpisy subskrybenta oraz spółki albo innego podmiotu, upoważnionego do przyjmowania 

zapisów i wpłat na akcje; 

5) adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje. 

W przypadku złożenia zapisu na akcje w postaci elektronicznej przepisu pkt 4 nie stosuje się. 

Przyjęcie zapisu może być poświadczone pieczęcią lub mechanicznie odtwarzanym 

podpisem. Przyjęcie zapisu w postaci elektronicznej wymaga poświadczenia przez podmiot 

przyjmujący zapis. 

Zapis na akcje dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważny. 

Oświadczenie subskrybenta, które nie zawiera wszystkich danych, o których mowa powyżej, 

jest nieważne. Dodatkowe postanowienia nieprzewidziane w formularzu nie wywołują 

skutków prawnych  Nieważne jest oświadczenie subskrybenta, które nie zawiera wszystkich 

danych, o których w wypunktowaniu powyżej, a w przypadku złożenia zapisu na akcje w 

postaci elektronicznej nieważne jest oświadczenie subskrybenta, które nie zawiera wszystkich 

danych, o których mowa w pkt 1–3 i 5, oraz nieopatrzone podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Dodatkowe postanowienia nieprzewidziane w 

formularzu nie wywołują skutków prawnych.  (art. 437 § 5 KSH). 

 

s. 208  

 

Uchwały zarządu 

Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że statut stanowi 

inaczej. 



Statut może przewidywać, że w przypadku większości głosów decyduje głos prezesa 

zarządu. 

Może on mieć również szczególne uprawnienia w zakresie kierowania pracami zarządu. 

Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo 

zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. 

 

W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej.  

Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej. 

Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos 

na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu, chyba że statut spółki stanowi inaczej. 

 

Prace zarządu powinny  być oparte na regulaminie uchwalonym przez radę nadzorczą lub 

walne zgromadzenie, a jeżeli statut nie przyznaje takiego uprawnienia, zarząd może sam 

uchwalić swój regulamin. 

 

s. 213 

 

Uchwały rady nadzorczej 

Uchwały rady nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni 

i jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków (art. 388 § 1 KSH). Statut 

może przewidywać surowsze wymagania dotyczące kworum rady nadzorczej. W posiedzeniu 

rady nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Uchwały zapadają 

bezwzględną większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. Statut może przewidywać, 

że w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej. 

Z posiedzenia rady nadzorczej spisywany jest protokół. 

Statut może przewidywać, że członkowie Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w 

podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem 

innego członka rady nadzorczej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. 

Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad 

na posiedzeniu rady nadzorczej. Podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą w trybie 

pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 

jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy statut tak stanowi. Uchwała jest ważna, gdy 

wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 



Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi 

inaczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści 

projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu 

uchwały. Statut spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące podejmowania 

uchwał w trybie określonym w zdaniu pierwszym. 

Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy: 

1) wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej; 

2) powołania członka zarządu oraz 

3) odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. 

Uchwały rady nadzorczej nie mogą być uchylone w drodze powództwa. 

 

s. 219  

 

tabela 

Skutki zaskarżenia uchwały 

Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia nie powoduje wstrzymania biegu postępowania 

rejestrowego. Jednak sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po 

przeprowadzeniu rozprawy posiedzenia jawnego. 

W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały walnego 

zgromadzenia sąd, na wniosek pozwanej spółki, może zasądzić od powoda kwotę do 10-

krotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy 

prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

s. 259 

Spółki przekształcane 

Spółki, które mogą być przekształcone w inną spółkę handlową to: 

1) spółka jawna; 

2) spółka partnerska; 

3) spółka komandytowa; 

4) spółka komandytowo-akcyjna; 

5) prosta spółka akcyjna; 

6) spółka z o.o. oraz 

7) spółka akcyjna (spółka przekształcana). 

 

 



s. 263  

 

Wspólnik, który głosował przeciwko uchwale o przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę 

osobową i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, może żądać odkupu jego udziałów albo akcji 

w spółce przekształcanej. Wspólnicy składają spółce pisemne żądanie odkupu w terminie 

tygodnia od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu. Do żądania odkupu należy dołączyć 

dokument akcji albo informację z rejestru akcjonariuszy, a w przypadku akcji 

zdematerializowanych będących przedmiotem obrotu zorganizowanego – imienne 

świadectwo depozytowe wystawione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami 

finansowymi. Cena odkupu powinna odpowiadać wartości godziwej udziałów albo akcji w 

spółce przekształcanej. 

 

s. 263 

 

Treść uchwały 

Uchwała o przekształceniu spółki powinna zawierać co najmniej: 

1) typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona; 

2) wysokość kapitału zakładowego, w przypadku przekształcenia w spółkę komandytowo-

akcyjną, spółkę z o.o. albo w spółkę akcyjną, albo wysokość kapitału akcyjnego, w przypadku 

przekształcenia w prostą spółkę akcyjną albo wysokość sumy komandytowej, w przypadku 

przekształcenia w spółkę komandytową; 

3) zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, 

jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane; 

4) nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej, w przypadku przekształcenia 

w spółkę kapitałową, albo nazwiska i imiona wspólników prowadzących sprawy spółki 

i mających reprezentować spółkę przekształconą, w przypadku przekształcenia w spółkę 

osobową; 

5) zgodę na brzmienie umowy albo statutu spółki przekształconej. 

 

 

s. 266 

Wniosek wierzyciela 

W przypadku przekształcenia w prostą spółkę akcyjną plan przekształcenia podlega 

ogłoszeniu. 

W przypadku gdy spółką przekształcaną jest spółka akcyjna, jej wierzyciel może w terminie 

miesiąca od dnia ogłoszenia planu przekształcenia żądać zabezpieczenia swoich roszczeń, 



jeżeli uprawdopodobni, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez przekształcenie. 

W razie sporu sąd właściwy według siedziby przekształcanej spółki akcyjnej rozstrzyga 

o udzieleniu zabezpieczenia na wniosek wierzyciela, złożony w terminie dwóch miesięcy od 

dnia ogłoszenia planu przekształcenia. 

Wniosek wierzyciela nie wstrzymuje rejestracji przekształcenia (art. 579
1
 KSH). 

 

s. 267 

 

Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia spółki akcyjnej w prostą 

spółkę akcyjną oraz prostej spółki akcyjnej w spółkę akcyjną. 

 

 

s. 299  

Syndykiem nie może być osoba, która: 

1) jest wierzycielem lub dłużnikiem upadłego, małżonkiem, wstępnym, zstępnym, 

rodzeństwem, powinowatym upadłego lub jego wierzyciela w tej samej linii czy stopniu, 

osobą pozostającą z nim w stosunku przysposobienia lub małżonkiem tej osoby albo osobą 

pozostającą z upadłym w faktycznym związku, prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo 

domowe; 

2) jest lub była zatrudniona przez upadłego na podstawie stosunku pracy albo wykonywała 

pracę lub świadczyła usługi na rzecz upadłego na podstawie innego stosunku prawnego; 

3) jest lub była członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem upadłego, albo jest lub w 

okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości była wspólnikiem albo 

akcjonariuszem posiadającym udziały albo akcje w wysokości wyższej niż 5% kapitału 

zakładowego dłużnika lub wierzyciela, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – więcej niż 5% 

akcji tej spółki; 

4) jest lub była spółką powiązaną z upadłym, lub jest lub była członkiem organu, prokurentem 

lub pełnomocnikiem takiej spółki albo jest lub w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku 

o ogłoszenie upadłości była wspólnikiem albo akcjonariuszem posiadającym udziały albo 

akcje w wysokości wyższej niż 5% kapitału zakładowego spółki powiązanej z dłużnikiem, a 

w przypadku prostej spółki akcyjnej – więcej niż 5% akcji tej spółki; 

5) pełniła funkcję nadzorcy lub zarządcy w prowadzonym wcześniej wobec upadłego 

postępowaniu restrukturyzacyjnym (art. 157a ust. 1 PrUpad). 

 

 

 



s. 312 

Wniosek o ogłoszenie upadłości 

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik, z uwzględnieniem przepisów art. 8 i 9 

PrUpad. 

Do wniosku o ogłoszenie upadłości i innych pism procesowych oraz dokumentów składanych 

przez dłużnika stosuje się odpowiednio przepis art. 216aa. W przypadku, o którym mowa w 

art. 216aa ust. 1, wniosek o ogłoszenie upadłości składa się na formularzu (art. 491
2
 PrUpad). 

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik 

nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację; 

2) NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem złożenia 

wniosku; 

3) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika; 

4) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie; 

5) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników; 

6) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz 

terminów zapłaty; 

7) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje 

istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie 

stanowi jej uznania; 

8) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, 

w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych; 

9) informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie 

oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich 6 miesiącach przed 

dniem złożenia wniosku; 

10) informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich 12 

miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje 

lub udziały w spółkach; 

11) informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich 12 

miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, 

wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł; 

12) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku. 

 

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości 

Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu 

upadłości, w którym: 



1) wymienia imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika 

(upadłego), a jeżeli upadły nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego 

jednoznaczną identyfikację; 

2) wymienia NIP, jeżeli upadły miał taki numer w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem złożenia 

wniosku; 

3) określa, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 

1) wymienia imię i nazwisko dłużnika (upadłego) albo jego nazwę oraz numer PESEL albo 

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające 

jego jednoznaczną identyfikację,  

2) wymienia NIP, jeżeli dłużnik (upadły) ma taki numer,  

3) wymienia firmę, pod którą działa dłużnik (upadły),  

4) wymienia miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a gdy dłużnikiem (upadłym) jest 

spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska 

reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki 

osobowej – imiona i nazwiska albo nazwę, numery PESEL albo numery w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną 

identyfikację oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę wspólników odpowiadających za 

zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem; 

45) wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na wskazany adres, 

w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Centralnym 

Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości; 

56) wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na 

nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do 

ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości 

w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 

67) wyznacza syndyka określa, czy funkcję sędziego-komisarza oraz zastępcy sędziego-

komisarza będzie pełnił sędzia czy referendarz sądowy, oraz wyznacza syndyka; 

78) określa, czy postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 

491
1
 ust. 1 czy 2 PrUpad oznacza godzinę wydania postanowienia, jeżeli upadły jest 

uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego 

systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy, o 

której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4, lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym 

system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy. 

8) jeżeli postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491
1
 

ust. 2 PrUpad, w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd określa również, czy funkcje 



sędziego-komisarza oraz zastępcy sędziego-komisarza będzie pełnił sędzia czy referendarz 

sądowy. 

 

 

s. 321 

Zastępca 

W uzasadnionych przypadkach sąd powołuje zastępcę sędziego-komisarza. 

Zastępca sędziego-komisarza wykonuje czynności sędziego-komisarza, jeżeli ustawa tak 

stanowi oraz w czasie trwania przemijającej przeszkody do wykonywania tych czynności 

przez sędziego-komisarza. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może powołać 

więcej niż jednego zastępcę sędziego-komisarza. 

W czasie trwania przemijającej przeszkody do wykonywania czynności przez sędziego-

komisarza i jego zastępcę czynności wykonuje jako sędzia-komisarz wyznaczony sędzia, do 

którego przepisy o czynnościach sędziego-komisarza stosuje się odpowiednio. 

W czasie trwania przemijającej przeszkody do wykonywania czynności przez sędziego-

komisarza i jego zastępcę czynności wykonuje jako sędzia-komisarz wyznaczony sędzia, do 

którego przepisy o czynnościach sędziego-komisarza stosuje się odpowiednio. 

 

s. 323 

Nadzorcą albo zarządcą nie może być osoba fizyczna albo spółka handlowa, która jest: 

1) wierzycielem lub dłużnikiem dłużnika; 

2) małżonkiem, wstępnym, zstępnym, jednym z rodzeństwa, powinowatym dłużnika lub jego 

wierzyciela w tej samej linii czy stopniu; 

3) osobą pozostającą z dłużnikiem w stosunku przysposobienia lub małżonkiem tej osoby 

albo osobą pozostającą z dłużnikiem w faktycznym związku, prowadzącą z nim wspólnie 

gospodarstwo domowe; 

4) lub była zatrudniona przez dłużnika na podstawie stosunku pracy albo wykonywała pracę 

lub świadczyła usługi na rzecz dłużnika na podstawie innego stosunku prawnego, z wyjątkiem 

wykonywania na rzecz dłużnika czynności doradztwa restrukturyzacyjnego, o których 

mowa w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego; 

5) lub była członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem dłużnika albo jest lub 

w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku restrukturyzacyjnego była wspólnikiem albo 

akcjonariuszem dłużnika posiadającym udziały albo akcje w wysokości wyższej niż 5% 

kapitału zakładowego dłużnika lub wierzyciela, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – 

więcej niż 5% akcji tej spółki; 

6) lub była spółką powiązaną z dłużnikiem lub jest lub była członkiem organu, prokurentem 



lub pełnomocnikiem takiej spółki albo jest lub w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku 

restrukturyzacyjnego była wspólnikiem albo akcjonariuszem posiadającym udziały 

albo akcje w wysokości wyższej niż 5% kapitału zakładowego spółki powiązanej z 

dłużnikiem, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – więcej niż 5% akcji tej spółki. 

 

s. 331 

 

Wyłączenie prawa głosu 

W sprawach dotyczących układu nie ma prawa głosu wierzyciel: 

1) będący małżonkiem dłużnika, jego krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym 

lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, przysposabiającym dłużnika 

lub przez niego przysposobionym; 

2) jeżeli dłużnikiem jest spółka handlowa – będący osobą uprawnioną do reprezentowania 

spółki; 

3) jeżeli dłużnikiem jest osobowa spółka handlowa – będący wspólnikiem ponoszącym 

odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem; 

4) jeżeli dłużnikiem jest spółka handlowa – będący spółką powiązaną z dłużnikiem oraz 

osoby upoważnione do jej reprezentacji, a także wierzyciel będący spółką i osoby uprawnione 

do jej reprezentowania, jeżeli ta spółka jest spółką dominującą albo zależną w stosunku do 

dłużnika; 

5) będący spółką kapitałową, której spółka dominująca jest również spółką dominującą dla 

dłużnika, oraz osoby uprawnione do jej reprezentowania; 

6) jeżeli dłużnikiem jest spółka kapitałowa – będący osobą fizyczną, jeżeli reprezentuje ponad 

25% kapitału zakładowego spółki; 

7) w przypadku prostej spółki akcyjnej – posiadający ponad 25% akcji tej spółki. 

 

s. 399 

Cele publiczne 

Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: 

(…) 

14) budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności 

Państwa, a także ustanowienie strefy ochronnej terenu zamkniętego, wynikających z umów 

lub porozumień międzynarodowych, i ochrony granicy państwowej, lub ze względu na 

zapewnienie, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i 

utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów 

dla nieletnich; 



 

s. 469  

Kontrola działalności administracji publicznej 

Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują 

przewidziane ustawowo środki. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy 

administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na: 

1) decyzje administracyjne; 

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo 

kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty; 

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które 

przysługuje służy zażalenie; 

 

s. 532 

Jeżeli ustawa przewiduje karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, można zamiast 

tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności, o której mowa w art. 34 § 1a pkt 1 

lub 4 KK. 

Jeżeli przestępstwo jest zagrożone tylko karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, a 

wymierzona za nie kara pozbawienia wolności nie byłaby surowsza od roku, sąd może 

zamiast tej kary orzec karę ograniczenia wolności nie niższą od 3 miesięcy albo grzywnę nie 

niższą od 100 stawek dziennych, jeżeli równocześnie orzeka środek karny, środek 

kompensacyjny lub przepadek. Przepisu tego nie stosuje się do sprawców, którzy popełniają 

przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego oraz sprawców przestępstw o charakterze 

terrorystycznym. 

 

s. 560  

 

Kara łączna 

Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego 

rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną (art. 85 i 85a KK). 

Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem 

art. 89 KK (warunkowe zawieszenie wykonania kary), w całości lub w części kary lub kary 

łączne za przestępstwa, o których mowa powyżej. 

Jeżeli po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary lub kary łącznej sprawca 

popełnił przestępstwo, za które orzeczono karę tego samego rodzaju lub inną podlegającą 

łączeniu, orzeczona kara nie podlega łączeniu z karą odbywaną w czasie popełnienia czynu. 



Jeżeli kara wykonywana lub orzeczona, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanie się 

następnie podstawą orzeczenia kary lub kar łącznych, zakaz łączenia kar odnosi się również 

do tej kary lub kar łącznych. 

Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby 

nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego 

samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę 

kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa. 

 

s. 560–561 

Wymiar kary łącznej 

Sąd wymierza karę łączną w granicach od powyżej najwyższej z kar wymierzonych za 

poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak: 

1) 810 stawek dziennych grzywny; 

2) 2 lat ograniczenia wolności albo 

3) 20 lat pozbawienia wolności. 

Jeżeli najwyższą z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa jest kara 810 stawek 

dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności, dolną 

granicę kary łącznej przyjmuje się w tej wysokości. Karę pozbawienia wolności wymierza się 

w miesiącach i latach. 

Wymierzając karę łączną grzywny, sąd określa na nowo wysokość stawki dziennej, biorąc 

pod uwagę: 

1) dochody sprawcy; 

2) jego warunki osobiste, rodzinne; 

3) stosunki majątkowe oraz 

4) możliwości zarobkowe. 

Wysokość stawki dziennej nie może jednak przekraczać najwyższej ustalonej poprzednio. 

Wymierzając karę łączną ograniczenia wolności, sąd określa na nowo obowiązki lub wymiar 

potrącenia, o których mowa w art. 34 § 1a KK, a także może nałożyć na sprawcę obowiązki 

wymienione w art. 72 § 1 pkt 2–7a, czyli: 

1) przeproszenia pokrzywdzonego; 

2) wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby; 

3) wykonywania pracy zarobkowej, nauki, przygotowania do zawodu; 

4) powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających; 

5) poddania się terapii uzależnień; 

6) poddania się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji; 

7) uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych; 



8) powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach; 

9) powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w 

określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób, 

jak również orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 KK. 

Zasady wymiaru kary łącznej określone w art. 86 § 1–3 KK stosuje się odpowiednio, jeżeli 

przynajmniej jedną z kar podlegających łączeniu jest już orzeczona kara łączna. 

 

s. 561 

Jeżeli chociażby jedną z kar podlegających łączeniu jest kara pozbawienia wolności z 

warunkowym zawieszeniem jej wykonania orzeczona na podstawie art. 60 § 5 KK, a kara ta 

nie podlega łączeniu z surowszą karą pozbawienia wolności, sąd może warunkowo zawiesić 

wykonanie kary łącznej nieprzekraczającej wymiaru kary wymierzyć karę łączną 

pozbawienia wolności w wymiarze równym karze pozbawienia wolności z warunkowym 

zawieszeniem jej wykonania orzeczonej na podstawie tego przepisu art. 60 § 5 KK, o ile 

jednocześnie stosuje warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej. 

 

s. 571  

RZECZ RUCHOMA 

LUB PRZEDMIOT 

Rzeczą ruchomą lub przedmiotem jest także polski albo obcy 

pieniądz lub inny środek płatniczy, środek pieniężny zapisany na 

rachunku oraz dokument uprawniający do otrzymania sumy 

pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, 

udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce. 

KRADZIEŻ 

ZUCHWAŁA  

Kradzieżą szczególnie zuchwałą jest:  

1)  kradzież, której sprawca swoim zachowaniem wykazuje 

postawę lekceważącą lub wyzywającą wobec posiadacza rzeczy 

lub innych osób lub używa przemocy innego rodzaju niż przemoc 

wobec osoby, w celu zawładnięcia mieniem;  

2)  kradzież mienia ruchomego znajdującego się bezpośrednio na 

osobie lub w noszonym przez nią ubraniu albo przenoszonego lub 

przemieszczanego przez tę osobę w warunkach bezpośredniego 

kontaktu lub znajdującego się w przedmiotach przenoszonych lub 

przemieszczanych w takich warunkach. 

 

 

 

 



s. 672 

Sąd właściwy do wydania wyroku łącznego  

Właściwy do wydania wyroku łącznego jest: 

1) sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący lub łączny w I instancji, orzekający kary 

podlegające łączeniu (art. 569 § 1 KPK); 

2) sąd wyższego rzędu, jeżeli w I instancji orzekały sądy różnego rzędu 

(art. 569 § 2 KPK); 

3) jeżeli orzekały sądy powszechny i szczególny, o karze łącznej orzeka ten z sądów, który 

wymierzył karę surowszą, podlegającą łączeniu (art. 569 § 3 KPK). 

 

s. 673 

Utrata mocy wyroku łącznego 

Jeżeli po wydaniu wyroku łącznego zachodzi potrzeba wydania nowego wyroku łącznego, 

z chwilą jego uprawomocnienia się poprzedni wyrok łączny traci moc (art. 575 § 1 KPK). 

Jeżeli choćby jeden z wyroków stanowiących podstawę wyroku łącznego ulega uchyleniu 

lub zmianie, wyrok łączny traci moc, a sąd w miarę potrzeby wydaje nowy wyrok łączny 

(art. 575 § 2 KPK). 

Przepis art. 575 § 2 KPK stosuje się odpowiednio, jeżeli choćby jeden wyrok łączny 

stanowiący podstawę wyroku, o którym mowa w tym przepisie, utracił moc (art. 575 § 3 

KPK). 


