
Przedmowa
Od pierwszego wydania Komentarza w 2014 r. przepisy Kodeksu spółek handlowych były kilka-

krotnie nowelizowane. Przede wszystkim nowelizacją z 28.11.2014 r. wykorzystanie wzorca udo-
stępnionego w systemie teleinformatycznym rozszerzono na funkcjonowanie i rozwiązanie spółki
z o.o. oraz zawiązanie, funkcjonowanie i rozwiązanie spółki jawnej oraz spółki komandytowej.
Uchwalona 16.12.2016 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego
dla przedsiębiorców przesądziła spór o dopuszczalności prokury łącznej mieszanej (tzw. niewłaści-
wej) wywołany kontrowersyjną uchwałą SN(7) z 30.1.2015 r. (III CZP 34/14). Ponadto wprowadziła
obowiązek ujawnienia przez członka zarządu wystąpienia konfliktu interesów (art. 209 i 377
KSH), a także zwiększyła ochronę wspólników mniejszościowych (art. 236 i 237 KSH), wyelimi-
nowała obowiązek opatrywania dokumentu akcji pieczęcią spółki (art. 328 KSH), a także zmieniła
zasady ustalania dnia i wypłacania dywidendy (art. 348 KSH). Odnotować należy istotne dla prak-
tyki orzeczenia Sądu Najwyższego, np. uchwałę SN z 10.3.2016 r. (III CZP 1/16), że sprzeczność
uchwały wspólników spółki z o.o. nie jest samodzielną przesłanką uchylenia tej uchwały; uchwałę
SN z 31.3.2016 r. (III CZP 89/15), że oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygna-
cji z funkcji jest składane spółce reprezentowanej przez zarząd; uchwałę SN z 7.7.2016 r. (III CZP
32/16), że jeżeli wkład wniesiony do spółki z o.o. należy do majątku wspólnego wspólnika i jego
małżonka, to również udział w spółce objęty przez wspólnika wchodzi w skład tego majątku.

Zmianie, nieznacznej, uległ również krąg Autorów.
Założeniem przyjętym przez Autorów było, że Komentarz ma być pomocą w rozwiązywaniu

problemów w praktyce funkcjonowania spółek handlowych. Stąd Autorzy Komentarza, poza
niezbędnymi wyjaśnieniami teoretycznymi, szeroko wykorzystali coraz bogatszy dorobek orzecz-
nictwa i doktryny.

Każdy z Autorów wyraża w Komentarzu własne poglądy, dlatego możliwe są różnice stanowisk.
Komentarz uwzględnia stan prawny na 1.6.2017 r., a stan literatury na pierwszą połowę 2017 r.
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