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Przedmowa
Oddajemy w Państwa ręce trzecie już wydanie Komentarza, po który chętnie sięgają praktycy, jak

i przedstawiciele nauki. Sukces dwóch poprzednich wydań potwierdził trafność przyjętego założenia
o potrzebie wprawdzie jednotomowego, ale z drugiej strony obszernego wydania komentarza, w któ-
rym różni autorzy, praktykujący prawnicy, omawiają poszczególne instytucje prawne z uwzględnie-
niem w sposób wyważony potrzebą stosowania a wykładnią prawa. Od drugiego wydania Komentarza
w 2017 roku przepisy Kodeksu spółek handlowych były kilkukrotnie nowelizowane. Przede wszystkim
uwzględniono w Komentarzu dużą nowelizacje z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655), która wprowadziła instytucję
prostej spółki akcyjnej. Uchwalona na posiedzeniu w dniu 9.1.2020 r. ustawa o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 45, stan na dzień
28.1.2020 r.), przesunęła wejście w życie przepisów o prostej spółce akcyjnej o rok, tj. do 1.3.2021 r.
– jest to konsekwencją odroczenia wprowadzenia elektronicznego postępowania rejestrowego. Ustawa
ta w dniu 10.1.2020 r. została przekazana Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu i w dniu oddania
Komentarza do druku nie została jeszcze opublikowana.

Ponadto uwzględniono nowelizację z 30.8.2019 r., która wprowadziła dematerializację akcji –
zgodnie z nowymi regulacjami akcje spółek nie będą mogły dłużej występować w obrocie w formie
papierowej, a każdy akcjonariusz będzie podlegał obowiązkowi ujawnienia w rejestrze.

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

problemów w praktyce dotyczącej funkcjonowania spółek handlowych. Stąd Autorzy Komentarza,
poza niezbędnymi wyjaśnieniami teoretycznymi, szeroko wykorzystując bogaty dorobek orzecznictwa
i doktryny, akcentują praktyczną użyteczność Komentarza.

Każdy z Autorów wyraża w Komentarzu własne poglądy, dlatego możliwe są różnice stanowisk.
Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1.2.2020 roku, a stan literatury na drugą połowę 2019
roku.

Zbigniew Jara
Warszawa, styczeń 2020 r.
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