
Wstęp do dziewiętnastego wydania

W okresie od poprzedniego wydania podręcznika zaszło kilka istotnych 
zmian przepisów w obrębie prawa handlowego. Dotyczy to w szczególności 
uchylenia części przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przed-
siębiorstw państwowych oraz kilku nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. 
Zmiany wynikały z wejścia w życie następujących aktów prawnych:
– ustawy z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – 

Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1311 ze zm.);

– ustawy z 9.6.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierują-
cych niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.);

– ustawy z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1079);

– ustawy z 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1579);

– ustawy z 23.9.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsu-
menckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823);

– ustawy z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1920);

– ustawy z 15.12.2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2261);

– ustawy z 15.12.2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 61);

– ustawy z 15.12.2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywa-
niu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 67);

– ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2259);

– ustawy z 16.12.2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarzą-
dzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260);

– ustawy z 16.12.2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz 
ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 202);
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–	 ustawy	z	16.12.2016	r.	o	zmianie	niektórych	ustaw	w	celu	poprawy	oto-
czenia	prawnego	przedsiębiorców	(Dz.U.	z	2016	r.	poz.	2255);

–	 ustawy	z	26.1.2017	r.	o	zmianie	ustawy	o	swobodzie	działalności	gospo-
darczej	(Dz.U.	z	2017	r.	poz.	460);

–	 ustawy	z	10.2.2017	r.	o	zmianie	ustawy	o	obrocie	instrumentami	finanso-
wymi	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	z	2017	r.	poz.	724);

–	 ustawy	z	23.3.2017	r.	o	kredycie	hipotecznym	oraz	o	nadzorze	nad	pośred-
nikami	kredytu	hipotecznego	i	agentami	(Dz.U.	z	2017	r.	poz.	791);

–	 ustawy	z	7.4.2017	r.	o	zmianie	niektórych	ustaw	w	celu	ułatwienia	docho-
dzenia	wierzytelności	(Dz.U.	z	2017	r.	poz.	933);

–	 ustawa	 z	 21.4.2017	 r.	 o	 zmianie	 ustawy	 –	Kodeks	 spółek	 handlowych,	
ustawy	–	Kodeks	postępowania	cywilnego	oraz	ustawy	o	Krajowym	Reje-
strze	Sądowym	(Dz.U.	z	2017	r.	poz.	1133);

–	 ustawa	z	11.5.2017	r.	o	biegłych	rewidentach,	firmach	audytorskich	oraz	
nadzorze	publicznym	(Dz.U.	z	2017	r.	poz.	1089).
Pragnę	 serdecznie	 podziękować	 mgr.	 Pawłowi Daszczukowi	 za	 pomoc	

w	przygotowaniu	tego	wydania.

Lublin,	1.8.2017	r.		 Prof.	zw.	dr	hab. Andrzej Kidyba

Wstęp do dziewiętnastego wydania


