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KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH:
5 października 2021 r.  – �ustawa� z� 18� listopada�2020� r.� o� doręczeniach� elektronicznych� (Dz.U.� 

poz.�2320�ze�zm.)
30 listopada 2021 r.  – �ustawa�z�1�października�2021�r.�o�zmianie�niektórych�ustaw�w�celu�po-

prawy�spójności�terminologicznej�systemu�prawnego�(Dz.U.�poz.�2052)
1 grudnia 2021 r.     – �ustawa�z�6�grudnia�2018�r.�o�Krajowym�Rejestrze�Zadłużonych�(Dz.U.�z�2019�r.�

poz.�55�ze�zm.)
po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia  – ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks

spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1515, 
oczekuje na podpis Prezydenta RP)

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY:
15 września 2021 r., 1 czerwca 2022 r.  – ustawa z 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przy-
musowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1598)

1 grudnia 2021 r.  –  ustawa�z�26�stycznia�2018�r.�o�zmianie�ustawy�o�Krajowym�Rejestrze�
Sądowym�oraz�niektórych�innych�ustaw�(Dz.U.�poz.�398�ze�zm.)

1 grudnia 2021 r. ���� –��ustawa�z�6�grudnia�2018�r.�o�Krajowym�Rejestrze�Zadłużonych�(Dz.U.�
z�2019�r.�poz.�55�ze�zm.)

8 grudnia 2021 r. � –���ustawa�z�11�sierpnia�2021�r.�o�otwar tych�danych�i�ponownym�wykorzy-
stywaniu�informacji�sektora�publicznego�(Dz.U.�poz.�1641)

1 czerwca 2022 r.   –   ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2106)

5 lipca 2022 r.   –   ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U.  
poz. 2320 ze zm.)

po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia  – ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1515, 
oczekuje na podpis Prezydenta RP)

PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW:
1 stycznia 2022 r., 1 lipca 2022 r., 1 stycznia 2023 r.  – ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
poz. 2105 ze zm.)

7 marca 2022 r. � –���ustawa�z�2�grudnia�2021�r.�o�wyrobach�winiarskich�(Dz.U.�z�2022�r.�poz.�24)

PRAWO UPADŁOŚCIOWE:
15 września 2021 r.  –��ustawa�z�8�lipca�2021�r.�o�zmianie�ustawy�o�Bankowym�Funduszu�Gwaran-

cyjnym,�systemie�gwarantowania�depozytów�oraz�przymusowej�restruktu-
ryzacji�oraz�niektórych�innych�ustaw�(Dz.U.�poz.�1598)

5 października 2021 r.� –��ustawa� z� 18� listopada� 2020� r.� o� doręczeniach� elektronicznych� (Dz.U.� 
poz.�2320�ze�zm.)

1 grudnia 2021 r.  � –��ustawa�z�26�stycznia�2018�r.�o�zmianie�ustawy�o�Krajowym�Rejestrze� 
Sądowym�oraz�niektórych�innych�ustaw�(Dz.U.�poz.�398�ze�zm.)

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: 



1 grudnia 2021 r.  –��ustawa�z�6�grudnia�2018�r.�o�Krajowym�Rejestrze�Zadłużonych�(Dz.U.�z�2019�r. 
poz.�55�ze�zm.)

1 grudnia 2021 r. � –��ustawa�z�28�maja�2021�r.�o�zmianie�ustawy�o�Krajowym�Rejestrze�Zadłużonych�
oraz�niektórych�innych�ustaw�(Dz.U.�poz.�1080)

10 grudnia 2021 r. � –��ustawa�z�1�października�2021�r.�o�zmianie�ustawy�o�obrocie�instrumentami� 
finansowymi�oraz�niektórych�innych�ustaw�(Dz.U.�poz.�2140)

23 kwietnia 2022 r.  –  ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655)
1 lipca 2022 r.   –  ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub 

domku jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. 
poz. 1177)

po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia  – ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1515, 
oczekuje na podpis Prezydenta RP)

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE:
30 sierpnia 2021 r. –��obwieszczenia�Marszałka�Sejmu�Rzeczypospolitej�Polskiej��z�23�lipca�2021�r.�

w�sprawie�ogłoszenia�jednolitego�tekstu�ustawy�–�Prawo�restrukturyzacyjne�
(Dz.U.�poz.�1588)

1 grudnia 2021 r.  –��ustawa�z�6�grudnia�2018�r.�o�Krajowym�Rejestrze�Zadłużonych�(Dz.U.�z�2019�r. 
poz.�55�ze�zm.)

1 grudnia 2021 r. � –��ustawa�z�28�maja�2021�r.�o�zmianie�ustawy�o�Krajowym�Rejestrze�Zadłużonych�
oraz�niektórych�innych�ustaw�(Dz.U.�poz.�1080)

10 grudnia 2021 r. � –��ustawa�z�1�października�2021�r.�o�zmianie�ustawy�o�obrocie�instrumentami� 
finansowymi�oraz�niektórych�innych�ustaw�(Dz.U.�poz.�2140)

23 kwietnia 2022 r.  –  ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655)
1 lipca 2022 r.   –  ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego 

lub domku jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym 
(Dz.U. poz. 1177)

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH
I WYMIANA DANYCH GOSPODARCZYCH:

5 października 2021 r.� –��ustawa�z�18�listopada�2020�r.�o�doręczeniach�elektronicznych�(Dz.U.�poz.�
2320�ze�zm.)

16 listopada 2021 r.� –��obwieszczenie�Marszałka�Sejmu�Rzeczypospolitej�Polskiej�z�14�października�
2021� r.�w�sprawie�ogłoszenia� jednolitego� tekstu�ustawy�o�udostępnianiu�
informacji�gospodarczych�i�wymianie�danych�gospodarczych�(Dz.U.�poz.�2057)

1 grudnia 2021 r. –��ustawa�z�6�grudnia�2018�r.�o�Krajowym�Rejestrze�Zadłużonych�(Dz.U.�z�2019�r.�
poz.�55�ze�zm.)

29 grudnia 2021 r. � –��ustawa�z�24�czerwca�2021�r.�o�zmianie�niektórych�ustaw�związanych� 
ze�świadczeniami�na�rzecz�rodziny�(Dz.U.�poz.�1162)�

EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW
GOSPODARCZYCH I SPÓŁKA EUROPEJSKA:

3 lutego 2022 r. –��obwieszczenie�Marszałka�Sejmu�Rzeczypospolitej�Polskiej�z�17�listopada�2021�r.�
w�sprawie�ogłoszenia�jednolitego�tekstu�ustawy�o�europejskim�zgrupowaniu�
interesów�gospodarczych�i�spółce�europejskiej�(Dz.U.�z�2022�r.�poz.�259)

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: 
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Ustawa
z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095; 
zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 2120, poz. 2133, poz. 2262, poz. 2269, poz. 2317, 

poz. 2368, poz. 2459; z 2022 r. poz. 202, poz. 218, poz. 655)

(wyciąg)

(...)

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe

(...)

Odst¹pienie od dochodzenia od wykonawcy kar umownych lub odszkodowania 
oraz zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego 

a odpowiedzialnośæ cz³onków organów spó³ek za wyrz¹dzon¹ szkodê

Art. 15u.1 Za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym 
z prawem lub postanowieniami umowy spółki, o której mowa w art. 293 § 1 albo 
art. 483 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1526 i 2320), nie odpowiada wobec spółki członek zarządu, rady 

1 Art. 15u dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy z 31 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 568 ze zm.) zmienia-
jącej nin. ustawę z dniem 31 marca 2020 r.
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 nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator, który nie ustala lub nie dochodzi od 
strony umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, należności powstałych w związku 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o któ-
rym mowa w art. 15r ust. 1, lub zmienia umowę w sprawie zamówienia publiczne-
go zgodnie z art. 15r ust. 4.

(...)

Termin na zg³oszenie wniosku o og³oszenie upad³ości

Art. 15zzra.2 1. Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powsta-
ła w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epide-
mii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu 
 COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym 
mowa w art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe nie rozpoczy-
na się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo. 
Jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epi-
demicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa 
się, że zaistniał z powodu COVID-19.

2. Jeżeli termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości ustalany jest 
z uwzględnieniem postanowień ust. 1 i wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie 
złożony przez dłużnika w tym terminie, a brak jest wcześniejszego wniosku o ogło-
szenie upadłości, określone przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upa-
dłościowe terminy, dla których obliczania znaczenie ma dzień zgłoszenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości wydłuża się o liczbę dni pomiędzy dniem zgłoszenia wnio-
sku o ogłoszenie upadłości, a ostatnim dniem, w którym wniosek ten winien być 
złożony stosownie do art. 21 ust. 1, lub odpowiednio art. 21 ust. 2a, ustawy z dnia 
28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, bez uwzględniania postanowień ust. 1 ni-
niejszego artykułu.

(...)

Świadczenie us³ugi przesy³ania przesy³ek pocztowych przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej na etapie dorêczania

Art. 15zzu10a.3 1. Do dnia 30 września 2021 r. w ramach realizacji zadań prze-
ciwdziałania COVID-19 powierza się operatorowi wyznaczonemu, o którym mowa 
w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1041 i 2320), świadczenie usługi pocztowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 

2 Art. 15zzra dodany przez art. 73 pkt 45 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 695 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 kwietnia 2020 r.

3 Art. 15zzu10a dodany przez art. 144 ustawy z 18 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2320 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 grudnia 2020 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem...Art. 15zzra, 15zzu10a
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Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem... Art. 15zzu10b

tej ustawy, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie do-
ręczania.

2. Przez usługę pocztową, o której mowa w ust. 1, rozumie się przyjęcie prze-
syłki poleconej, a następnie jej przemieszczenie i doręczenie w postaci dokumen-
tu elektronicznego do adresata bez konieczności składania własnoręcznego pod-
pisu.

3. Usługa pocztowa, o której mowa w ust. 1, jest przeznaczona dla podmiotów 
posiadających profil zaufany w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952, 1005 i 1641).

4. Przez przesyłkę poleconą rozumie się również przesyłkę poleconą z potwier-
dzeniem odbioru, pokwitowaniem odbioru albo elektronicznym potwierdzeniem 
odbioru.

Zgoda adresata na dorêczanie przez operatora pocztowego 
przesy³ki poleconej lub pisma za pokwitowaniem 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Art. 15zzu10b.4 1. Do dnia 30 września 2021 r. ilekroć w przepisach prawa 
jest mowa o przesyłce poleconej w rozumieniu art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 23 listo-
pada 2012 r. – Prawo pocztowe albo o doręczaniu pisma za pokwitowaniem przez 
operatora pocztowego w rozumieniu tej ustawy, doręczenie takiej przesyłki może 
nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli adresat 
wyrazi na to zgodę i upoważni operatora wyznaczonego do odbioru przesyłek 
poleconych celem ich przetworzenia i doręczenia w postaci dokumentów elektro-
nicznych na skrzynkę elektroniczną adresata. W upoważnieniu adresat uzgadnia 
z operatorem wyznaczonym sposób postępowania z odebranymi przesyłkami po-
leconymi.

2. Datą doręczenia przesyłki jest data zapoznania się przez odbiorcę z doku-
mentem zamieszczonym na skrzynce elektronicznej adresata. W przypadku braku 
zapoznania się dokument uznaje się za doręczony po upływie 14 dni od zamiesz-
czenia dokumentu.

3. Operator wyznaczony przesyła na adres elektroniczny wskazany przez adre-
sata zawiadomienie zawierające informację, że doręczono na skrzynkę elektronicz-
ną adresata dokument elektroniczny.

4 Art. 15zzu10b dodany przez art. 144 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2320 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 grudnia 2020 r.
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Przypadki niedopuszczalności świadczenia us³ugi przesy³ania 
przesy³ek pocztowych przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej na etapie dorêczania

Art. 15zzu10c.5 1. Przepisów art. 15zzu10a nie stosuje się w przypadkach, gdy 
korespondencja nie może być doręczona ze względu na:

1) konieczność doręczenia niepodlegającego przekształceniu dokumentu utrwa-
lonego w postaci innej niż elektroniczna lub rzeczy;

2) ważny interes publiczny, w szczególności bezpieczeństwo państwa, obronność 
lub porządek publiczny;

3) opatrzenie tekstem plastycznym, odbitką pieczęci plastycznej, hologramem 
lub innym zabezpieczeniem, które nie może być odzwierciedlone w wyniku 
przekształcenia;

4) inne przyczyny techniczne.
2. Istnienie przesłanek wymienionych w ust. 1 ocenia nadawca.

Przesy³ki polecone objête przepisami

Art. 15zzu10d.6 Przepisy mają zastosowanie do przesyłek poleconych, o któ-
rych mowa w art. 15zzu10a ust. 4, nadawanych na podstawie zawartych z opera-
torem wyznaczonym umów, bez względu na tryb, w jakim zostały zawarte te 
umowy.

Moc prawna dokumentu elektronicznego powsta³ego w ramach 
realizacji us³ugi przesy³ania przesy³ek pocztowych przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej na etapie dorêczania

Art. 15zzu10e.7 Dokument elektroniczny powstały w ramach realizacji usłu-
gi, o której mowa w art. 15zzu10a ust. 1, ma moc równą mocy dokumentu w postaci 
papierowej, z którego został przekształcony.

Zapewnienie jednoznacznej identyfikacji adresata

Art. 15zzu10f.8 1. Operator wyznaczony w ramach świadczenia usługi, o któ-
rej mowa w art. 15zzu10a ust. 1:

1) jest obowiązany do zapewnienia jednoznacznej identyfikacji adresata będące-
go osobą fizyczną;

2) może zapewnić jednoznaczną identyfikację adresata lub osób uprawnionych 
do jego reprezentowania, w przypadku gdy adresat jest osobą prawną albo 

5 Art. 15zzu10c dodany przez art. 144 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2320 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 grudnia 2020 r.

6 Art. 15zzu10d dodany przez art. 144 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2320 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 grudnia 2020 r.

7 Art. 15zzu10e dodany przez art. 144 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2320 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 grudnia 2020 r.

8 Art. 15zzu10f dodany przez art. 144 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2320 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 grudnia 2020 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem...Art. 15zzu10c–15zzu10f
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jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o ile operator 
wyznaczony ma takie możliwości techniczne.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji w okresie do dnia 30 września 
2021 r. zapewnia adresatowi będącemu osobą fizyczną możliwość uwierzytelnienia 
w systemie operatora wyznaczonego za pomocą profilu zaufanego dla potrzeb ko-
rzystania z usługi, o której mowa w art. 15zzu10a ust. 1.

Regulamin us³ugi przesy³ania przesy³ek pocztowych przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej na etapie dorêczania

Art. 15zzu10g.9 Operator wyznaczony świadczy usługę, o której mowa 
w art. 15zzu10a ust. 1, na podstawie regulaminu usługi. Regulamin, poza wymoga-
mi określonymi w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, określa 
zasady identyfikacji adresata oraz zasady odbioru przesyłek.

Sposób pokrywania kosztów dodatkowych czynności wykonywanych 
w ramach us³ugi przesy³ania przesy³ek pocztowych przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej na etapie dorêczania

Art. 15zzu10h.10 1. Do dnia 31 grudnia 2020 r. dodatkowe czynności związane 
z doręczeniem wynikające z upoważnienia, o którym mowa w art. 15zzu10b ust. 1, 
wykonywane w ramach usługi, o której mowa w art. 15zzu10a ust. 1, są zwolnione 
z opłaty. Operator wyznaczony, który nie pobrał opłaty, otrzymuje z Funduszu Prze-
ciwdziałania COVID-19 środki związane z funkcjonowaniem usługi w okresie jej 
świadczenia, na pokrycie kosztów całkowitych tej usługi, powiększonych o wskaź-
nik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla operatora wyznaczonego.

2. Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. dodatkowe czynności 
związane z doręczeniem wynikające z upoważnienia, o którym mowa w art. 15zzu10b 
ust. 1, wykonywane w ramach usługi, o której mowa w art. 15zzu10a ust. 1, są zwol-
nione z opłaty. Operator wyznaczony, który nie pobrał opłaty, otrzymuje dotację 
z budżetu państwa związaną z funkcjonowaniem usługi w okresie jej świadczenia, 
na pokrycie kosztów całkowitych tej usługi, powiększonych o wskaźnik zwrotu 
kosztu zaangażowanego kapitału dla operatora wyznaczonego.

3. Łączną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, określa ustawa budżetowa.
4. Podstawę obliczenia należnych operatorowi wyznaczonemu środków, o któ-

rych mowa w ust. 1, oraz należnej operatorowi wyznaczonemu dotacji, o której 
mowa w ust. 2, stanowi:

1) wartość poniesionych w okresie świadczenia usługi kosztów uzasadnionych 
rozumianych jako całkowity rzeczywisty koszt jednostkowy przesyłki hybry-
dowej, skalkulowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości i przepisami wydanymi na podstawie art. 104 ustawy z dnia 

9 Art. 15zzu10g dodany przez art. 144 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2320 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 grudnia 2020 r.

10 Art. 15zzu10h dodany przez art. 144 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2320 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 grudnia 2020 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem... Art. 15zzu10g–15zzu10h



24

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe oraz opisem kalkulacji kosztów zatwier-
dzanym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 97 
ust. 2 tej ustawy, powiększonych o wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego 
kapitału dla operatora wyznaczonego;

2) rzeczywisty wolumen przesyłek hybrydowych zrealizowanych w okresie 
świadczenia usługi.

5. Okresem rozliczeniowym środków, o których mowa w ust. 1, oraz dotacji, 
o której mowa w ust. 2, jest miesiąc kalendarzowy.

6. Środki, o których mowa w ust. 1, oraz dotacja, o w której mowa w ust. 2, sta-
nowią pomoc publiczną i mogą być udzielone zgodnie z postanowieniami zawar-
tymi w decyzji Komisji Europejskiej, wydanej w wyniku notyfikacji, w okresie obo-
wiązywania tej decyzji.

7. W przypadku gdy przepisy Unii Europejskiej dotyczące pomocy publicznej 
dopuszczają zwolnienie z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej pomocy pu-
blicznej udzielanej zgodnie z ich postanowieniami, środki, o których mowa w ust. 1, 
oraz dotacja, o której mowa w ust. 2, mogą być również udzielone zgodnie z tymi 
przepisami.

8. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe warunki udzielania środków, o których mowa w ust. 1, zwolnionych 
z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej, mając na uwadze potrzebę zapewnienia 
zgodności przyznawania tych środków z rynkiem wewnętrznym.

9. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe warunki udzielania dotacji, o której mowa w ust. 2, zwolnionej z wy-
mogu notyfikacji Komisji Europejskiej, mając na uwadze potrzebę zapewnienia 
zgodności przyznawania tych środków z rynkiem wewnętrznym.

Obowi¹zki operatora wyznaczonego przy świadczeniu us³ugi 
przesy³ania przesy³ek pocztowych przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej na etapie dorêczania

Art. 15zzu10i.11 W ramach doręczania, o którym mowa w art. 15zzu10a, ope-
rator wyznaczony zapewnia:

1) w toku przekształcenia, wykonanie z należytą starannością i jakością technicz-
ną odwzorowania cyfrowego druku lub korespondencji zawartej w przesyłce 
listowej oraz koperty, umożliwiające zapoznanie się z treścią dokumentu 
elektronicznego bez potrzeby weryfikacji tej treści z dokumentem w postaci 
papierowej;

2) integralność dokumentu elektronicznego wytworzonego w wyniku przekształ-
cenia.

11 Art. 15zzu10i dodany przez art. 144 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2320 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 grudnia 2020 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem...Art. 15zzu10i



Kodeks spółek handlowych

Krajowy Rejestr Sądowy

Prawo przedsiębiorców

Prawo upadłościowe
Prawo restrukturyzacyjne

Udostępnianie informacji gospodarczych 
i wymiana danych gospodarczych

Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych 
i spółka europejska

Spółdzielnia europejska



KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spó³ek handlowych ............................................................    37

Skorowidz ........................................................................................................................................  319

K
S
H



Praw
o handlow

e
Zbiór PrZEPiSóW

stan prawny  
na 1 kwietnia  

2022

Prawo 
handlowe
Zbiór PrZEPiSóW

2022
Stan prawny na 1 kwietnia 2022 r.

Kodeks spółek handlowych
Krajowy Rejestr Sądowy
Prawo przedsiębiorców
Prawo upadłościowe
Prawo restrukturyzacyjne
Udostępnianie informacji gospodarczych 
i wymiana danych gospodarczych
Europejskie zgrupowanie interesów 
gospodarczych i spółka europejska
Spółdzielnia europejska

Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 1 kwietnia 2022 r., w tym m.in.:
Kodeks spółek handlowych:

• ustawa z 1 października 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (Dz.U. poz. 2052)

Krajowy Rejestr Sądowy:
•  ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości  

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2106)
Prawo przedsiębiorców:

•  ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105 ze zm.)

• ustawa z 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz.U. z 2022 r. poz. 24)
Prawo upadłościowe:

• ustawa z 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2140) 

Prawo restrukturyzacyjne:
• ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655) 

W zbiorze uwzględniono oczekującą na podpis Prezydenta RP ustawę  
z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych  
oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1515), zmieniającą  
m.in. Kodeks spółek handlowych, Krajowy Rejestr Sądowy  
i Prawo upadłościowe. 

Wykaz wszystkich zmian zamieszczono przed spisem treści.
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