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Andrzej Kidyba − profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry 
Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, spe-
cjalista w zakresie prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego; ukończył aplikację sędziow-
ską i zdał egzamin radcowski; autor, współautor oraz redaktor ponad 300 publikacji, w tym 
kilkudziesięciu książek i opracowań naukowych: wielokrotnie wznawianych komentarzy (m.in. 
Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Kodeks cywilny. Komentarz), podręczników i mono-
grafii, glos, artykułów publikowanych w Polsce i za granicą; arbiter w licznych międzynarodo-
wych i krajowych postępowaniach arbitrażowych. Współpracuje z wieloma europejskimi 
ośrodkami naukowymi. Jest konsulem honorowym Republiki Federalnej Niemiec oraz eks-
pertem komisji sejmowych i Rządu RP.

Jest to pierwszy z czterech tomów dużego komentarza do kodeksu spółek handlowych pod 
redakcją prof. Andrzeja Kidyby. W prezentowanym tomie omówiono przepisy ogólne oraz 
regulujące działanie spółek osobowych − jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-
-akcyjnej. Autorami publikacji są znakomici przedstawiciele nauki prawa handlowego, a także 
praktycy.

Oprócz analizy przepisów ustawy − Kodeks spółek handlowych autorzy przedstawili przede 
wszystkim praktyczne aspekty ich stosowania. Uwzględnili też najnowsze zmiany przepisów, 
w tym wynikające z:
−  ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektó-

rych innych ustaw, która wprowadziła definicję instytucji finansowej, oraz
−  ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, która 

dostosowuje prawo krajowe do nowego porządku prawnego w obszarze usług zaufania, 
wprowadzonego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w spra-
wie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS).

W książce zaprezentowano i omówiono również najnowsze orzeczenia sądów z zakresu prawa 
spółek oraz aktualną literaturę przedmiotu.

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla prawników praktyków specjalizujących się w prawie 
spółek, jak i przedstawicieli nauki prawa handlowego.
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Wykaz skrótów

Akty prawne

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2017 r. poz. 459)

k.h. – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 
1934 r. – Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 z późn. zm.)

k.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.)

k.p. – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)

k.p.a. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cy-
wilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm.)

k.p.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karne-
go (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1749 z późn. zm.)

k.r.o. – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 682)

k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.)

k.z. – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paź-
dziernika 1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz. U. Nr 82, poz. 598 
z późn. zm.)

o.p. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 201)

p.p.m. – ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynaro-
dowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1792 z późn. zm.)

p.w.p. – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysło-
wej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 776)

pr. adw. – ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1999 z późn. zm.)
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Wykaz skrótów

pr. bank. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.)

pr. not. – ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1796 z późn. zm.)

pr. restr. – ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 z późn. zm.)

pr. upad. – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.)

r.p.k.p.r. – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i roz-
chodów (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 728)

r.s.t. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 
2015 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinfor-
matycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatyczne-
go i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem 
spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych 
czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym 
(Dz. U. poz. 64 z późn. zm.)

r.w.j. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 
2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jaw-
nej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. 
poz. 68 z późn. zm.)

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsoli-
dowana Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016 r., s. 47)

u.b.r. – ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich sa-
morządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych oraz o nadzorze publicznym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1000 z późn. zm.)

u. cudz. – ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1990 z późn. zm.)

u.d.l. – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)

u.d.p. – ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 z późn. zm.) 

u.d.u.r. – ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczenio-
wej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 z późn. zm.)

u.e.z.i.g.s.e. – ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu in-
teresów gospodarczych i spółce europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2142 z późn. zm.)

u.f.e. – ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu 
funduszy emerytalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 870)
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Wykaz skrótów

u.f.i. – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i za-
rządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm.)

u.g.k. – ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 827)

u.g.n. – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 

u.i.a. – ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1496 z późn. zm.)

u.i.d.p. – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2017 r. poz. 570)

u.k.n.u.p. – ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektó-
rych uprawnieniach pracowników (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 981 z późn. zm.)

u.KRS – ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo-
wym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 700)

u.MSG – ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Są-
dowego i Gospodarczego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 125 
z późn. zm.) 

u.o. – ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. poz. 238 
z późn. zm.)

u.o.i.f. – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finanso-
wymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1636 z późn. zm.)

u.o.k.k. – ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsu-
mentów (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 229)

u. of. publ. – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowane-
go systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.)

u.p.d.o.p. – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.)

u.p.n.p.r. – ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczci-
wym praktykom rynkowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 3 
z późn. zm.)

u.p.p.-p. – ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-pry-
watnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 696 z późn. zm.)    

u.p.u. – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczenio-
wym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2077 z późn. zm.)

u.r.p. – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.) 

u.r.s.g. – ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw 
gospodarczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 723 z późn. zm.)
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u. rach. – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.)

u. rz. pat. – ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 221 z późn. zm.)

u.s.d.g. – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo-
darczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.)

u.s.u.s. – ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 963 z późn. zm.)

u.s.z.a.i.b. – ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.)

u.z.l. – ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 125 z późn. zm.)

u.z.l.w. – ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii 
i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1479 z późn. zm.)

u.z.n.k. – ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. 
zm.)

u.z.p. – ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i sa-
morządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 
z późn. zm.)

u.z.p.p. – ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położ-
nej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 z późn. zm.)

u.z.r. – ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i reje-
strze zastawów (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 297 z późn. 
zm.)

u.z.t. – ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przy-
sięgłego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1222 z późn. zm.) 

Periodyki

Annales UMCS – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
Apel. W-wa – Apelacja Warszawska
Biul. PK – Biuletyn Prokuratury Krajowej
Biul. SAKa – Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Biul. SN – Biuletyn Sądu Najwyższego
GSP – Gdańskie Studia Prawnicze
KPP – Kwartalnik Prawa Prywatnego
Mon. Pod. – Monitor Podatkowy
Mon. Pr. Bank. – Monitor Prawa Bankowego
Mon. Pr. Hand. – Monitor Prawa Handlowego
Mon. Praw. – Monitor Prawniczy
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NP – Nowe Prawo
NPN – Nowy Przegląd Notarialny
OG – Orzecznictwo Gospodarcze
OSA – Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego
OSAB – Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
OSN – Orzecznictwo Sądu Najwyższego
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNCK – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Karna
OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Pracy
OSNC-ZD – Orzecznictwo Sadu Najwyższego. Izba Cywilna – Zbiór Dodat-

kowy
OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
PG – Przegląd Gospodarczy
PiP – Państwo i Prawo
PiZS – Praca i Zabezpieczenie Społeczne
POSAG – Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
PPA – Przegląd Prawa i Administracji
PPE – Przegląd Prawa Egzekucyjnego
PPH – Przegląd Prawa Handlowego
PPW – Prawo Papierów Wartościowych
Pr. Bank. – Prawo Bankowe
Pr. Sp. – Prawo Spółek
Prz. Pod. – Przegląd Podatkowy
PS – Przegląd Sądowy
PUG – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
Rec. – Recueil 
RPEiS – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
SPP – Studia Prawa Prywatnego
TPP – Transformacje Prawa Prywatnego
ZNSA – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
ZNUŁ – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego

Inne

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
SA – Sąd Apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
SOKiK – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
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UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny

Wykaz najczęściej powoływanej literatury

A. Kidyba,  – A. Kidyba, Atypowe spółki handlowe, Kraków 2001, 2006, War-
Atypowe spółki...  szawa 2011
A. Kidyba,  – A. Kidyba, Handlowe spółki osobowe, Kraków 2006, Warszawa 
Handlowe spółki...  2013
A. Kidyba,  – A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 1, Warsza-
Kodeks...  wa 2005, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016
A. Kidyba, Prawo – A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2006, 2013, 2015
handlowe

J. Bieniak i in.,  – J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, 
Kodeks...  A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, Ko-

deks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2011
J. Jacyszyn,  – J. Jacyszyn, S. Krześ, E. Marszałkowska-Krześ, Kodeks spółek 
S. Krześ,   handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2001
E. Marszałkowska-
-Krześ, Kodeks...

Kodeks cywilny...,  – Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2011
red. E. Gniewek

Kodeks cywilny...,  – Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, red. K. Pietrzykowski, Warsza-
red. K. Pietrzykowski  wa 2015
Kodeks...,  – Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J.A. Strzępka, War-
red. J.A. Strzępka   szawa 2005, 2009, 2015
Kodeks...,  – Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. K. Kruczalak, War-
red. K. Kruczalak   szawa 2001
Kodeks..., red.  – Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 1, red. T. Siemiątkow-
T. Siemiątkowski,    ski, R. Potrzeszcz, Warszawa 2001, 2010, 2011
R. Potrzeszcz

Kodeks...,  – Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. W. Pyzioł, Warsza-
red. W. Pyzioł   wa 2008
M. Litwińska-  – M. Litwińska-Werner, Kodeks spółek handlowych. Komentarz,  
-Werner, Kodeks...  Warszawa 2002, 2005, 2007
M. Rodzynkiewicz, – M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, 
Kodeks...  Warszawa 2005, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014
S. Sołtysiński i in., – S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks 
Kodeks...  spółek handlowych. Komentarz, t. 1, Warszawa 2001, 2002, 

2006
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Wykaz skrótów

S. Sołtysiński i in.,  –  S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Ko-
Kodeks..., 2004   deks spółek handlowych. Komentarz, t. 5, Warszawa 2004
S. Sołtysiński i in., – S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Ko-
Kodeks..., 2008  deks spółek handlowych. Komentarz, t. 3, Warszawa 2008
S. Sołtysiński i in.,  – S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, R. Ga-
Kodeks..., 2012   wałkiewicz, I.B. Mika, M. Tarska, Kodeks spółek handlowych. 

Komentarz, t. 1, Warszawa 2012
System prawa – System prawa cywilnego, t. I, Część ogólna, red. S. Grzybowski, 
cywilnego, t. I   Ossolineum 1985
System prawa – System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Prawo zobowiązań – część 
cywilnego,   szczegółowa, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1976
t. III, cz. 2

System prawa – System prawa handlowego, t. 2, Prawo spółek handlowych, 
handlowego, t. 2   red. S. Włodyka, wyd. 2, Warszawa 2012
System prawa – System prawa handlowego, t. 2A, Prawo spółek handlowych, 
handlowego, t. 2A  red. S. Włodyka, Warszawa 2007
System prawa – System prawa handlowego, t. 5, Prawo umów handlowych, 
handlowego, t. 5   red. S. Włodyka, Warszawa 2011
System prawa – System prawa handlowego, t. 6, Prawo restrukturyzacyjne i upad-
handlowego, t. 6   łościowe, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, Warszawa 

2016
System prawa – System prawa prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna, 
prywatnego, t. 1   red. M. Safjan, Warszawa 2007
System prawa – System prawa prywatnego, t. 2, Prawo cywilne – część ogólna, 
prywatnego, t. 2   red. Z. Radwański, Warszawa 2008, 2009
System prawa  – System prawa prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, 
prywatnego, t. 5   red. E. Łętowska, Warszawa 2006
System prawa – System prawa prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań – część szcze-
prywatnego, t. 7   gółowa, red. J. Rajski, Warszawa 2001
System prawa – System prawa prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, 
prywatnego, t. 11   red. T. Smyczyński, Warszawa 2009
System prawa – System prawa prywatnego, t. 16, Prawo spółek osobowych, 
prywatnego, t. 16   red. A. Szajkowski, Warszawa 2008, 2016
System prawa – System prawa prywatnego, t. 17A, Prawo spółek kapitałowych, 
prywatnego, t. 17A  red. S. Sołtysiński, Warszawa 2015
System prawa – System prawa prywatnego, t. 17B, Prawo spółek kapitałowych, 
prywatnego, t. 17B  red. S. Sołtysiński, Warszawa 2010, 2016
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Wstęp

Ponad piętnaście lat obowiązywania kodeksu spółek handlowych to czas, w którym 
można było sprawdzić kodeks w praktyce. Przez te lata okazało się, że niektóre prze-
pisy przeszły próbę czasu, inne zaś nie. Konieczne w związku z tym były nowelizacje, 
mające na celu usunięcie usterek z kodeksu, z których największa miała miejsce ustawą 
z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. Nr 229, poz. 2276). Niektóre zmiany miały charakter 
przypadkowy, nieprzemyślany, jak choćby ta dokonana ustawą z dnia 23 października 
2008 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1381). Były więc takie, które zwyczajnie kodeks „popsuły”, 
ale też takie, które go udoskonalały. Można znaleźć także wiele rozwiązań, które należa-
ło wprowadzić do kodeksu w związku z członkostwem w Unii Europejskiej i wydawa-
nymi rozporządzeniami i dyrektywami. 

Nie można również zapomnieć o tych nowelizacjach, które były jedynie przejawem 
radosnej twórczości osób, które regulacją ustawową chciały potwierdzić swoje poglą-
dy. Wiele zmian było po prostu zbędnych, a ich autorów trudno jest zidentyfikować 
(jak np. choćby jedna z ostatnich nowelizacji ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r., Dz. U. 
poz. 2255, która wprowadza do kodeksu normy niemające z prawnego punktu widzenia 
żadnego znaczenia poza tym, że informują o czymś, co i tak było dotychczas możliwe 
– np. art. 201 § 5, art. 2011 k.s.h.).

Można zupełnie spokojnie stwierdzić, że kodeks jest w coraz większym stopniu „za-
chwaszczany”, bowiem brak jest jakiejś jednolitej koncepcji legislacyjnej. Do tego do-
strzegalny jest rodzaj pewnego niechlujstwa prawnego, zarówno przy redagowaniu 
przepisów („Prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie…” co praw-
da dokonane w kodeksie cywilnym, ale mające przecież istotne znaczenie dla kodeksu 
spółek handlowych), jak i ich wprowadzaniu w życie (dwie nowelizacje kodeksu spółek 
handlowych dokonane w dwóch różnych aktach prawnych z dnia 16 grudnia 2016 r.).

Nie można również zapominać o tych „szczęśliwych” nowelizacjach, które nie doszły do 
skutku (beznominałowa spółka z o.o.).
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Wstęp

Osobne zdanie należy poświęcić orzecznictwu Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu 
Administracyjnego oraz sądów apelacyjnych. W początkowej fazie obowiązywania ko-
deksu orzecznictwo było w istocie „śladowe”. Można było korzystać z tych orzeczeń, 
które zapadły na gruncie kodeksu handlowego, ale było ich też niewiele. Tymczasem 
z dzisiejszego punktu widzenia można pokusić się o stwierdzenie, że orzeczenia sądów 
spełniają swoją rolę zarówno kształtującą, jak i korygującą. Wydaje się, że zapadające 
rozstrzygnięcia wreszcie tworzą pewien praktyczny, a nie tylko teoretyczny, obraz spó-
łek prawa handlowego. Judykatura w coraz większym stopniu przejmuje opiniotwórczą 
rolę od doktryny prawa. 

Na przestrzeni lat powstało kilkanaście komentarzy do kodeksu spółek handlowych. 
Jedne wielokrotnie nowelizowane, inne ginące po jednym wydaniu. Nie stanowi to 
moim zdaniem bariery do tego, aby spróbować raz jeszcze spojrzeć na przepisy kodek-
su, uwzględniając dorobek współczesnej doktryny i orzecznictwa. Niektórzy z Autorów 
niniejszego komentarza uczestniczyli w kilku opracowaniach komentarzowych, co nie 
przeszkadza, aby w nowej konfiguracji osobowej spróbować może trochę inaczej spoj-
rzeć na przepisy kodeksu. 

W założeniu komentarz składać się będzie z czterech tomów poświęconych spółkom 
osobowym, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce akcyjnej i procesom 
transformacyjnym w spółkach.

Rolą redaktora jest nadanie dziełu najbardziej spójnego kształtu. Natomiast nie było 
moją rolą ingerowanie w zawartość merytoryczną opracowania, co powoduje, że re-
prezentowane są często różne poglądy na podobny problem, czy też występują między 
Autorami wątki polemiczne. Dobór Autorów komentarza nie był przypadkowy. Każdy 
z nich osiągnął już bardzo wysoką pozycję naukową i swoimi publikacjami wykazał 
wielką wiedzę w komentowanym przez siebie – i nie tylko – zakresie.

Komentarze nie są pracą wspólną, lecz zbiorową, co oznacza, że każdy Autor odpowiada 
za swoje poglądy.

Lublin, 15 maja 2017 r.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba
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Ustawa
z dnia 15 września 2000 r.

Kodeks spółek handlowych1

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1578; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 2255, poz. 2260)

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji następujących dyrektyw Wspólnot 
Europejskich:
1)  pierwszej dyrektywy Rady 68/151/EWG z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, 

jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Trak-
tatu, w celu uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów 
zarówno wspólników jak i osób trzecich (Dz. Urz. WE L 65 z 14.03.1968, str. 8, z późn. zm.; Dz. Urz. 
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 3, z późn. zm.);

2)  drugiej dyrektywy Rady 77/91/EWG z dnia 13 grudnia 1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie 
są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, 
w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich 
w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (Dz. Urz. WE L 26 
z 31.01.1977, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 8, z późn. 
zm.);

3)  trzeciej dyrektywy Rady 78/855/EWG z dnia 9 października 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 
ust. 3 lit. g Traktatu, dotyczącej łączenia się spółek akcyjnych (Dz. Urz. WE L 295 z 20.10.1978, str. 
36, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 42, z późn. zm.);

4)  szóstej dyrektywy Rady 82/891/EWG z dnia 17 grudnia 1982 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 
lit. g Traktatu dotyczącej podziału spółek akcyjnych (Dz. Urz. WE L 378 z 31.12.1982, str. 47, z późn. 
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 50, z późn. zm.);

5)  jedenastej dyrektywy Rady 89/666/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. dotyczącej wymogów ujawniania 
informacji odnośnie do oddziałów utworzonych w Państwie Członkowskim przez niektóre rodzaje 
spółek podlegających prawu innego państwa (Dz. Urz. WE L 395 z 30.12.1989, str. 36, z późn. zm.; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 100, z późn. zm.);

6)  dwunastej dyrektywy Rady 89/667/EWG w sprawie prawa spółek z dnia 21 grudnia 1989 r. dotyczącej 
jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Dz. Urz. WE L 395 z 30.12.1989, str. 40, 
z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 104, z późn. zm.);

7)  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/17/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reor-
ganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń (Dz. Urz. WE L 110 z 20.04.2001, str. 28; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 3);

8)  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reor-
ganizacji i likwidacji instytucji kredytowych (Dz. Urz. WE L 125 z 05.05.2001, str. 15; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 15).
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redakcja naukowa Andrzej Kidyba

Józef Frąckowiak ■ Andrzej Kidyba 
Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak 

Marek Michalski ■ Aleksander Jerzy Witosz
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Komentarz do art. 1–150
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art. 1–150
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Andrzej Kidyba − profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry 
Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, spe-
cjalista w zakresie prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego; ukończył aplikację sędziow-
ską i zdał egzamin radcowski; autor, współautor oraz redaktor ponad 300 publikacji, w tym 
kilkudziesięciu książek i opracowań naukowych: wielokrotnie wznawianych komentarzy (m.in. 
Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Kodeks cywilny. Komentarz), podręczników i mono-
grafii, glos, artykułów publikowanych w Polsce i za granicą; arbiter w licznych międzynarodo-
wych i krajowych postępowaniach arbitrażowych. Współpracuje z wieloma europejskimi 
ośrodkami naukowymi. Jest konsulem honorowym Republiki Federalnej Niemiec oraz eks-
pertem komisji sejmowych i Rządu RP.

Jest to pierwszy z czterech tomów dużego komentarza do kodeksu spółek handlowych pod 
redakcją prof. Andrzeja Kidyby. W prezentowanym tomie omówiono przepisy ogólne oraz 
regulujące działanie spółek osobowych − jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-
-akcyjnej. Autorami publikacji są znakomici przedstawiciele nauki prawa handlowego, a także 
praktycy.

Oprócz analizy przepisów ustawy − Kodeks spółek handlowych autorzy przedstawili przede 
wszystkim praktyczne aspekty ich stosowania. Uwzględnili też najnowsze zmiany przepisów, 
w tym wynikające z:
−  ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektó-

rych innych ustaw, która wprowadziła definicję instytucji finansowej, oraz
−  ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, która 

dostosowuje prawo krajowe do nowego porządku prawnego w obszarze usług zaufania, 
wprowadzonego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w spra-
wie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS).

W książce zaprezentowano i omówiono również najnowsze orzeczenia sądów z zakresu prawa 
spółek oraz aktualną literaturę przedmiotu.

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla prawników praktyków specjalizujących się w prawie 
spółek, jak i przedstawicieli nauki prawa handlowego.
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