
Przedmowa

Prezentowany Komentarz do Kodeksu spółek handlowych został opracowany przez pra-
cowników Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego oraz Katedry Prawa Cywilnego
i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach. Uwzględnia zmiany wprowadzone w latach 2013–2015 w przepisach
Kodeksu spółek handlowych. Dokonane zmiany mają różnoraki charakter. Niektóre prze-
pisy zostały zmienione i dostosowane do potrzeb praktyki – usunięto dotychczasowe błędy,
nieścisłości bądź pojawiające się wątpliwości. Niektóre zmiany uwzględniają tendencje wy-
pracowane przez coraz liczniejsze orzecznictwo sądowe. W niezbędnym zakresie dostosowano
rozwiązania polskiego prawa spółek do prawa wspólnotowego, na tych płaszczyznach zwłasz-
cza, gdzie jeszcze to nie nastąpiło.

Pojawienie się licznych zmian do Kodeksu spółek handlowych stworzyło potrzebę opraco-
wania aktualnego wydania Komentarza do tego aktu prawnego, mającego służyć potrzebom
nauki, judykatury i praktyki gospodarczej, który byłby pomocny przy rozwiązaniu problemów
wynikających z zastosowania jego przepisów.

Można tutaj wskazać następujące zmiany:
1. W art. 441 § 3 otrzymał brzmienie: „§ 3. W przypadku objęcia akcji w ramach oferty

publicznej objętej prospektem emisyjnym albo memorandum informacyjnym na podstawie
przepisów określonych w art. 431 § 4 należy dołączyć ten dokument wraz z oświadczeniem
zarządu, że dokument został opublikowany zgodnie z tymi przepisami.” (ustawa z 8.3.2013 r.
o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych
ustaw; Dz.U. z 2013 r. poz. 433).

2. Na mocy ustawy z 8.3.2013 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 433) zmianie uległ:

– art. 497 § 1: „§ 1. Do łączenia się spółek stosuje się przepis art. 441 § 3 oraz odpo-
wiednio przepisy dotyczące powstania spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej,
utworzonej w wyniku połączenia, z wyłączeniem przepisów o wkładach niepieniężnych,
jeżeli przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej.” (Dz.U. z 2013 r. poz. 433);

– art. 532 § 1: „§ 1. Do podziału spółki stosuje się przepis art. 441 § 3 oraz odpowiednio
przepisy dotyczące powstania właściwego typu spółki przejmującej albo nowo zawiąza-
nej, z wyłączeniem przepisów o wkładach niepieniężnych, jeżeli przepisy niniejszego
działu nie stanowią inaczej.”.

3. Na mocy ustawy z 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w go-
spodarce (Dz.U. z 2012 r. poz. 1342) zmianie uległ:

– art. 5842 § 2: „§ 2. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności
zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego prze-
kształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi
stanowi inaczej.”;

– art. 5847 § 3: „§ 3. Jeżeli przedsiębiorca nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg
rachunkowych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, sprawo-
zdanie finansowe, o którym mowa w § 2 pkt 4, sporządza się w oparciu o podsumowanie
zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowa-
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dzonych przez spółkę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty
pozwalające na sporządzenie tego sprawozdania.”.

4. Na mocy ustawy z 26.6.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1161) uchylono art. 171 i 324.

5. Na mocy ustawy z 28.9.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 4; ustawa weszła w życie 15.1.2015 r.; część
przepisów wejdzie w życie 1.4.2016 r.) zmianie ulega m.in.:

– art. 10 § 4 i 5: „§ 4. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki, której
umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może nastąpić przy wyko-
rzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Oświadczenia zbywcy
i nabywcy wymagają w takiej sytuacji opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 5. Oświadczenia woli złożone w sposób, o którym mowa w § 4, są równoważne z oświad-
czeniami woli złożonymi w formie pisemnej.”;

– po art. 40 dodano art. 401: „§ 1. Wspólnicy spółki, której umowa została zawarta
przy wykorzystaniu wzorca umowy, mogą podjąć przy wykorzystaniu wzorca uchwały
udostępnionego w systemie teleinformatycznym uchwałę o zmianie adresu spółki oraz
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. W takim przypadku wniosek o wpis do re-
jestru składany jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 2. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu wzorca uchwały wymaga wypełnienia formularza
uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia uchwały bezpiecz-
nymi podpisami elektronicznymi weryfikowanymi przy pomocy ważnych kwalifikowanych
certyfikatów albo podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP. Uchwała taka jest
równoważna z uchwałą w formie pisemnej.”;

– art. 58 – dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2: „§ 2. Uchwała o roz-
wiązaniu spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może
zostać podjęta przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinfor-
matycznym. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu wzorca uchwały wymaga wypełnienia
formularza uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia uchwały
bezpiecznymi podpisami elektronicznymi weryfikowanymi przy pomocy ważnych kwa-
lifikowanych certyfikatów albo podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP.
Uchwała taka jest równoważna z uchwałą w formie pisemnej.”;

– po art. 106 dodano art. 1061: „§ 1. Umowa spółki komandytowej może być zawarta
również przy wykorzystaniu wzorca umowy.

§ 2. Zawarcie umowy spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga
wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrze-
nia umowy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 3. Umowa spółki komandytowej, o której mowa w § 1, jest zawarta po wprowadzeniu
do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą
opatrzenia ich podpisami elektronicznymi wspólników.

§ 4. Umowa spółki komandytowej, o której mowa w § 1, może być również zmieniona,
w zakresie postanowień zmiennych umowy, przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniają-
cej umowę spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Przepis § 2 stosuje się
odpowiednio. Jeżeli umowa nie jest zmieniana przy wykorzystaniu wzorca uchwały, zmiana
następuje przez sporządzenie nowego tekstu umowy spółki.

§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzorzec umowy oraz
wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki komandytowej, a także wzorce innych uchwał
i czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, mając na względzie potrzebę
ułatwienia zakładania spółek, zapewnienia sprawności postępowania przy ich zakładaniu oraz
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sprawności postępowania sądowego w przedmiocie ich rejestracji, wdrożenia ułatwień w ich
funkcjonowaniu, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospo-
darczego.

§ 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informaty-
zacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania konta w systemie teleinformatycznym,
sposób korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności zwią-
zanych z zawiązaniem spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych
czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, mając na względzie potrzebę uła-
twienia zakładania spółek, zapewnienia sprawności postępowania oraz ochrony bezpieczeństwa
i pewności obrotu gospodarczego, a także konieczność zabezpieczenia danych zgromadzonych
w systemie, w tym danych osobowych.”;

– art. 158 § 12: „§ 12. Podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane po wpisie do reje-
stru spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może być
pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, jeżeli zmiany umowy spółki dokonano przy
wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością, a w przypadku gdy zmiany umowy spółki dokonano w formie aktu notarialnego
– także wkładami niepieniężnym”;

– w art. 180 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2: „§ 2. W przypadku
spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, zbycie przez
wspólnika udziałów jest możliwe również przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego
w systemie teleinformatycznym. Oświadczenia zbywcy i nabywcy opatrzone powinny
być bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwa-
lifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.”;

– w art. 208 dodaje się § 9–11: „§ 9. W spółce, której umowa została zawarta przy wyko-
rzystaniu wzorca umowy, podjęcie uchwały o ustanowieniu prokury może nastąpić przy
wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym. W ta-
kim przypadku wniosek o wpis do rejestru składany jest za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego.

§ 10. Uchwała, o której mowa w § 9, powinna być opatrzona bezpiecznymi podpisami
elektronicznymi weryfikowanymi przy pomocy ważnych kwalifikowanych certyfikatów albo
podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP i jest równoważna z uchwałą w formie
pisemnej.

§ 11. Na zasadach określonych w § 9 i 10 można podjąć również uchwałę o zmianie adresu
spółki.”;

– po art. 240 dodaje się art. 2401: „§ 1. W spółce, której umowa została zawarta przy
wykorzystaniu wzorca umowy, uchwały wspólników mogą być podjęte przy wykorzysta-
niu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym. W takim przypadku
wniosek o wpis do rejestru składany jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 2. Podjęcie uchwały, o której mowa w § 1, nie wymaga formalnego zwołania zgromadze-
nia wspólników, warunkiem jej podjęcia jest jednak wykonanie co do niej prawa głosu przez
wszystkich wspólników. Prawo głosu wykonuje się poprzez oświadczenie złożone w systemie
teleinformatycznym, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufa-
nym ePUAP. Przy wykonywaniu prawa głosu wspólnik może zgłosić sprzeciw co do uchwały.
Uchwała jest równoważna z uchwałą sporządzoną w formie pisemnej, z zastrzeżeniem art. 255
§ 4.

§ 3. Do uchwał, o których mowa w § 1, nie stosuje się art. 247 § 2.
§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio do uchwał innych organów spółki, której

umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, jeżeli podlegają one przesłaniu
sądowi rejestrowemu w celu ich złożenia w aktach rejestrowych.”;
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– w art. 248 § 3: „§ 3. Uchwały pisemne powzięte zgodnie z art. 227 § 2 zarząd wpi-
suje do księgi protokołów. Uchwały powzięte zgodnie z art. 2401 dołącza się do księgi
protokołów w postaci wydruków uchwał z systemu teleinformatycznego poświadczonych
podpisami zarządu.”;

– w art. 255 dodaje się § 4: „Umowa spółki zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy
może być również zmieniona, w zakresie postanowień zmiennych umowy, w tym rów-
nież co do wysokości kapitału spółki, przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej
umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionego w systemie teleinfor-
matycznym, podjętej zgodnie z art. 2401. Uchwała jest równoważna z uchwałą, o której
mowa w § 3.”;

– po art. 259 dodaje się art. 2591: „Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego dotyczy
spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, i nastąpiło
przy zastosowaniu art. 255 § 4, do oświadczeń, o których mowa w art. 258 § 2 i art. 259,
nie stosuje się formy aktu notarialnego. Oświadczenia wymagają złożenia ich w systemie
teleinformatycznym i opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym kwa-
lifikowanym certyfikatem albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.”;

– w art. 270 dodaje się pkt 21: „21) w przypadku spółki, której umowa została za-
warta przy wykorzystaniu wzorca umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu
spółki opatrzona przez wszystkich wspólników bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem po-
twierdzonym profilem zaufanym ePUAP”.

Założeniem wydania Komentarza do Kodeksu spółek handlowych było przedstawienie no-
wych rozwiązań legislacyjnych oraz ustosunkowanie się do zmian unormowań obowiązujących
dotychczas.

W komentarzu uwzględniono dostępny dorobek nauki i orzecznictwa sądowego, wiele
problemów i instytucji zostało poddanych szczegółowej analizie prawnej. Podjęto próby
rozwiązania pojawiających się już w praktyce wątpliwości interpretacyjnych bądź zasygna-
lizowano powstające trudności wykładni niektórych rozwiązań zastosowanych w Kodeksie
spółek handlowych. Przedstawienie poszczególnych instytucji i rozwiązań prawnych zostało
znacznie pogłębione i rozszerzone z uwzględnieniem stanowiska bądź kierunków orzecznic-
twa sądowego. Sięgnięto do rozwiązań obowiązujących w krajach Unii Europejskiej, które
mogą być pomocne przy wykładni niektórych instytucji zastosowanych w Kodeksie spółek
handlowych.

W komentarzu w niezbędnym zakresie uwzględniono aktualny dorobek prawa cywilnego
i handlowego oraz judykatury.

Janusz A. Strzępka
Warszawa, wrzesień 2015 r.
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