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Wstęp do dwudziestego trzeciego wydania

W najnowszym wydaniu podręcznika uwzględniono zmiany Kodeksu spółek handlowych 
związane z wprowadzeniem prostej spółki akcyjnej, zmianą sposobu opodatkowania spółek 
jawnych i komandytowych, doręczeniami elektronicznymi. Uwzględniono również ustawę, na 
mocy której rozszerzono stosowanie niektórych przepisów dotyczących konsumentów na oso-
bę fizyczną, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy 
z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.

Zmiany wprowadzone w podręczniku wynikają m.in. z następujących ustaw:
– z 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55 ze zm.);
– z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398 ze zm.);
– z 31.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1495 ze zm.);
– z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.);
– z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 288 ze zm.);
– z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z roz-

przestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875 ze zm.);
– z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o po-

datku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2123);

– z 10.12.2020 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospo-
darce komunalnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 8);

– z 21.1.2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 159);

– z 21.1.2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych  
innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 355);

– z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320).
Zaktualizowano również literaturę oraz uwzględniono najnowsze orzecznictwo. 
Pragnę serdecznie podziękować dr. Pawłowi Daszczukowi za pomoc w przygotowaniu tego 

wydania.

Lublin, 1.7.2021 r.   Prof. dr hab. Andrzej Kidyba
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