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Wstęp do dwudziestego drugiego 
wydania

W najnowszym wydaniu podręcznika uwzględniono przede wszystkim 
wiele zmian Kodeksu spółek handlowych. Dotyczą one w szczególności de-
materializacji akcji, która ma nastąpić 1.3.2021 r., uproszczenia procedu-
ry przekształceń spółek, możliwości uczestnictwa w posiedzeniach organów 
oraz podejmowania uchwał spółek kapitałowych z wykorzystaniem środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zmiany te wynikają m.in. 
z ustaw: 
– z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469 ze zm.); 
– z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 

poz. 1543); 
– z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektó-

rych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.); 
– z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektó-

rych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798 ze zm.); 
– z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wpro-

wadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu ob-
rotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
poz. 2217 ze zm.); 

– z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 288); 

– z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.);

– z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłono-
wych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 875).

W pozostałym zakresie uwzględniono nowe przepisy dotyczące transakcji 
handlowych oraz dotyczące zrównania uprawnień osoby fizycznej prowadzą-
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cej działalność gospodarczą z niektórymi prawami przysługującymi dotych-
czas konsumentom oraz wiele innych zmian. Wynikają one m.in. z ustaw: 
– z 21.2.2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. poz. 534 ze zm.); 
– z 4.7.2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. poz. 1572 ze zm.);
– z 19.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów 

płatniczych (Dz.U. poz. 1649); 
– z 31.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń 

regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495 ze zm.).
Zaktualizowano również literaturę oraz uwzględniono najnowsze orzecz-

nictwo. 
Pragnę serdecznie podziękować dr. Pawłowi Daszczukowi za pomoc 

w przygotowaniu tego wydania.

Lublin, 1.9.2020 r.   Prof. dr hab. Andrzej Kidyba
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