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Kodeks spółek handlowych g 61 podglad.indd   All Pages 09/01/2020   12:07



KOMENTARZE PRAKTYCZNE

WARSZAWA  2020

Małgorzata Dumkiewicz 

Kodeks spółek 
handlowych

Komentarz 

Zamów książkę w księgarni internetowej

http://www.profinfo.pl/?skad=pdf


© Copyright by 
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2020

ISBN 978-83-8160-734-6

Dział Praw Autorskich
01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33
tel. 22 535 82 19
e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl

www.wolterskluwer.pl
księgarnia internetowa www.profinfo.pl

Stan prawny na 1 grudnia 2019 r.  
z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) 
i 1 marca 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655)

Recenzent  
Prof. dr hab. Andrzej Kidyba

Wydawca
Magdalena Stojek-Siwińska

Redaktor prowadzący
Adam Choiński

Opracowanie redakcyjne
Agata Czuj

Projekt okładek serii 
Wojtek Kwiecień-Janikowski, Przemek Dębowski 

Łamanie 
Andrzej Gudowski

Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących
im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej
w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło.
A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty.

SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ 
Więcej na www.legalnakultura.pl

POLSKA IZBA KSIĄŻKI



5

Spis treści

Wykaz skrótów .................................................................................................... 31

Przedmowa .......................................................................................................... 35

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

Tytuł I. Przepisy ogólne .......................................................................................... 39

Dział I. Przepisy wspólne .................................................................................... 39
Art. 1.  [Zakres regulacji, rodzaje spółek] ......................................... 39
Art. 2.  [Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu cywilnego] ... 41
Art. 3.  [Definicja spółki handlowej] ................................................. 42
Art. 4.  [Słowniczek] ......................................................................... 45
Art. 5.  [Ogłaszanie dokumentów, organ publikacyjny] .................... 58
Art. 6.  [Zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji] .............. 60
Art. 7.  [Zawiadomienie sądu o powstaniu stosunku zależności] ...... 66
Art. 71.  [Zawarcie umowy spółki lub dokonanie innych czynności 

z wykorzystaniem wzorca udostępnionego w systemie 
teleinformatycznym] ............................................................ 68

Dział II. Spółki osobowe ..................................................................................... 69
Art. 8.  [Zdolność prawna spółki osobowej] ..................................... 69
Art. 9.  [Zgoda wspólników na zmianę umowy] ............................... 72
Art. 10.  [Przejście ogółu praw i obowiązków] ................................... 73
Art. 101.  [Uproszczona rachunkowość spółki osobowej] .................... 80

Dział III. Spółki kapitałowe ................................................................................. 82
Art. 11.  [Spółki kapitałowe w organizacji] ......................................... 82
Art. 12.  [Osobowość prawna spółki kapitałowej] .............................. 84
Art. 12. [Osobowość prawna spółki kapitałowej] .............................. 85
Art. 13.  [Zobowiązania spółki w organizacji] .................................... 85
Art. 14.  [Przedmiot wkładu i jego wady] ........................................... 87
Art. 15.  [Zgoda na zawarcie umowy z członkiem organu spółki] ...... 92
Art. 16.  [Zakaz rozporządzania udziałem albo akcją 

przed wpisem do rejestru] .................................................... 95
Art. 16. [Zakaz rozporządzania udziałem albo akcją 

przed wpisem do rejestru].................................................... 95



6

Art. 17.  [Czynność spółki bez wymaganej uchwały] .......................... 96
Art. 18.  [Wymogi ogólne co do członków organów 

i likwidatorów spółki] ........................................................... 98
Art. 19.  [Wyjątkowość podpisu całego składu zarządu] .................... 101
Art. 20.  [Zasada równego traktowania] ............................................ 101
Art. 21.  [Rozwiązanie spółki kapitałowej przez sąd rejestrowy]......... 105

Tytuł II. Spółki osobowe ........................................................................................ 109

Dział I. Spółka jawna .......................................................................................... 109
Rozdział 1. Przepisy ogólne ............................................................................ 109

Art. 22.  [Definicja spółki jawnej] ....................................................... 109
Art. 23.  [Forma pisemna umowy] ...................................................... 112
Art. 231.  [Zawarcie umowy przy wykorzystaniu wzorca umowy] ........ 113
Art. 24.  [Firma spółki jawnej] ............................................................ 114
Art. 25.  [Obowiązkowe elementy umowy spółki jawnej] ................... 115
Art. 251.  [Wpis konstytutywny, odpowiedzialność zawiązujących] ..... 116
Art. 26.  [Elementy zgłoszenia do sądu, przekształcenie 

spółki cywilnej] ..................................................................... 117
Art. 27.  [Wzmianka o umowie majątkowej] ...................................... 121

Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich ............................................................ 121
Art. 28.  [Majątek spółki].................................................................... 121
Art. 29.  [Zasada reprezentacji] .......................................................... 122
Art. 30.  [Pozbawienie prawa do reprezentacji] .................................. 124
Art. 31.  [Egzekucja – zasada odpowiedzialności subsydiarnej 

wspólników] ......................................................................... 126
Art. 32.  [Odpowiedzialność nowego wspólnika] ............................... 129
Art. 33.  [Odpowiedzialność w razie umowy z przedsiębiorcą 

jednoosobowym] ................................................................. 130
Art. 34.  [Bezskuteczność odmiennych postanowień umownych] ...... 131
Art. 35.  [Zarzuty wspólnika] .............................................................. 132
Art. 36.  [Zakaz potrącenia] ................................................................ 138

Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki ......................................................... 139
Art. 37.  [Względne obowiązywanie przepisów] ................................ 139
Art. 38.  [Przeglądanie dokumentów] ................................................ 140
Art. 39.  [Prowadzenie spraw spółki] .................................................. 141
Art. 40.  [Powierzenie prowadzenia spraw spółki] .............................. 142
Art. 401.  [Wzorzec uchwały] ............................................................... 143
Art. 41.  [Powołanie prokurenta] ........................................................ 144
Art. 42.  [Jednomyślność wspólników mających prawo 

prowadzenia spraw spółki] .................................................. 145
Art. 43.  [Zgoda wszystkich wspólników] ........................................... 145
Art. 44.  [Czynność nagła] .................................................................. 147
Art. 45.  [Stosowanie przepisów o zleceniu i o prowadzeniu 

cudzych spraw bez zlecenia] ................................................ 148
Art. 46.  [Nieodpłatność prowadzenia spraw spółki] .......................... 149
Art. 47.  [Sądowe wyłączenie od prowadzenia spraw spółki] ............. 149
Art. 48.  [Wkłady wspólnika] .............................................................. 152

Spis treści



7

Art. 49.  [Wkłady niepieniężne – odesłanie] ....................................... 154
Art. 50.  [Udział kapitałowy] .............................................................. 154
Art. 51.  [Uczestnictwo w zyskach i stratach] ..................................... 156
Art. 52.  [Podział i wypłata zysku] ...................................................... 157
Art. 53.  [Odsetki od udziału] ............................................................. 159
Art. 54.  [Zmniejszenie udziału] .......................................................... 160
Art. 55.  [Przeniesienie niektórych praw] ............................................ 161
Art. 56.  [Działalność konkurencyjna] ................................................. 162
Art. 57.  [Odszkodowanie za działalność konkurencyjną] ................... 163

Rozdział 4. Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika ................................. 166
Art. 58.  [Przyczyny rozwiązania spółki] ............................................. 166
Art. 59.  [Przedłużenie umowy] .......................................................... 169
Art. 60.  [Pełnomocnik spadkobierców] ............................................. 169
Art. 61.  [Wypowiedzenie umowy spółki] ........................................... 172
Art. 62.  [Zajęcie praw przez wierzyciela] ........................................... 173
Art. 63.  [Rozwiązanie spółki przez sąd] ............................................. 175
Art. 64.  [Kontynuacja spółki] ............................................................. 178
Art. 65.  [Wypłata udziału po wystąpieniu wspólnika] ....................... 179
Art. 66.  [Przejęcie majątku spółki przez jedynego wspólnika] ........... 182

Rozdział 5. Likwidacja ..................................................................................... 185
Art. 67.  [Likwidacja spółki] ................................................................ 185
Art. 68.  [Odpowiednie stosowanie przepisów w czasie likwidacji] .... 187
Art. 69.  [Zakaz konkurencji w czasie likwidacji] ................................. 188
Art. 70.  [Likwidatorzy] ....................................................................... 188
Art. 71.  [Ustanowienie likwidatorów przez sąd rejestrowy] .............. 189
Art. 72.  [Odwołanie likwidatorów] .................................................... 190
Art. 73.  [Odwołanie likwidatorów przez sąd rejestrowy] ................... 190
Art. 74.  [Zgłoszenie likwidacji do sądu rejestrowego] ....................... 191
Art. 75.  [Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorów] ................ 192
Art. 76.  [Uchwała likwidatorów] ....................................................... 192
Art. 77.  [Czynności likwidacyjne] ....................................................... 193
Art. 78.  [Kompetencje likwidatorów] ................................................ 195
Art. 79.  [Wpływ likwidacji na prokurę] .............................................. 196
Art. 80.  [Odpowiedzialność spadkobierców] ..................................... 197
Art. 81.  [Bilanse likwidacyjne] ........................................................... 198
Art. 82.  [Podział majątku] ................................................................. 198
Art. 83.  [Rozdzielenie niedoborów] ................................................... 201
Art. 84.  [Wniosek o wykreślenie] ....................................................... 202
Art. 85.  [Ukończenie postępowania upadłościowego] ...................... 204

Dział II. Spółka partnerska ................................................................................. 205
Rozdział 1. Przepisy ogólne ............................................................................ 205

Art. 86.  [Definicja spółki partnerskiej] ............................................... 205
Art. 87.  [Ogólne cechy partnerów] .................................................... 206
Art. 88.  [Dopuszczalne zawody partnerów] ...................................... 207
Art. 89.  [Odpowiednie stosowanie przepisów o spółce jawnej] ........ 207
Art. 90.  [Firma spółki partnerskiej] .................................................... 207

Spis treści



8

Art. 91.  [Obowiązkowe elementy umowy spółki partnerskiej] ........... 208
Art. 92.  [Forma umowy] .................................................................... 210
Art. 93.  [Elementy zgłoszenia spółki partnerskiej do rejestru] ........... 211
Art. 94.  [Wpis konstytutywny] ........................................................... 213

Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich. Zarząd spółki ..................................... 213
Art. 95.  [Odpowiedzialność partnera] ............................................... 213
Art. 96.  [Sposób reprezentacji] .......................................................... 216
Art. 97.  [Zarząd w spółce partnerskiej] .............................................. 217

Rozdział 3. Rozwiązanie spółki ....................................................................... 219
Art. 98.  [Przyczyny rozwiązania] ........................................................ 219
Art. 99.  [Przyczyny rozwiązania – odesłanie do spółki jawnej] .......... 220
Art. 100.  [Utrata uprawnień zawodowych] ......................................... 221
Art. 101.  [Wejście spadkobiercy partnera do spółki] ........................... 222

Dział III. Spółka komandytowa ........................................................................... 223
Rozdział 1. Przepisy ogólne ............................................................................ 223

Art. 102.  [Definicja spółki komandytowej] .......................................... 223
Art. 103.  [Odpowiednie stosowanie przepisów o spółce jawnej] ........ 225
Art. 104.  [Firma spółki komandytowej] ............................................... 225
Art. 105.  [Obowiązkowe elementy umowy spółki komandytowej] ...... 227
Art. 106.  [Forma aktu notarialnego] .................................................... 229
Art. 1061.  [Zawarcie umowy przy wykorzystaniu wzorca umowy] ........ 230
Art. 107.  [Aport komandytariusza] ...................................................... 231
Art. 108.  [Wartość wkładu komandytariusza a suma 

komandytowa] ..................................................................... 233
Art. 109.  [Wpis konstytutywny] ........................................................... 234
Art. 110.  [Elementy zgłoszenia spółki komandytowej do sądu] .......... 235

Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich ............................................................ 237
Art. 111.  [Ograniczona odpowiedzialność komandytariusza].............. 237
Art. 112.  [Wysokość zwolnienia komandytariusza 

z odpowiedzialności] ............................................................ 238
Art. 113.  [Obniżenie sumy komandytowej] ......................................... 240
Art. 114.  [Wstąpienie nowego komandytariusza] ............................... 240
Art. 115.  [Wstąpienie nowego komplementariusza] ........................... 241
Art. 116.  [Odpowiedzialność komandytariusza w razie umowy 

z przedsiębiorcą] .................................................................. 243
Art. 117.  [Reprezentacja spółki] .......................................................... 245
Art. 118.  [Komandytariusz – pełnomocnik] ......................................... 247
Art. 119.  [Bezskuteczność odmiennych postanowień umownych] ...... 249

Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki ......................................................... 249
Art. 120.  [Prawa komandytariusza] ..................................................... 249
Art. 121.  [Ograniczone prawa komandytariusza] ................................ 250
Art. 122.  [Skutki zbycia ogółu praw i obowiązków 

komandytariusza] ................................................................. 251
Art. 123.  [Udział komandytariusza w zyskach] .................................... 252
Art. 124.  [Skutki śmierci komandytariusza] ......................................... 253

Spis treści



9

Dział IV. Spółka komandytowo-akcyjna .............................................................. 254
Rozdział 1. Przepisy ogólne ............................................................................ 254

Art. 125.  [Definicja spółki komandytowo-akcyjnej] ............................. 254
Art. 126.  [Odpowiednie stosowanie przepisów; minimalny 

kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej] ................ 255
Art. 127.  [Firma spółki komandytowo-akcyjnej] .................................. 256
Art. 128.  [Obowiązki akcjonariusza] .................................................... 259

Rozdział 2. Powstanie spółki ........................................................................... 259
Art. 129.  [Podpisy pod statutem] ........................................................ 259
Art. 130.  [Obowiązkowe elementy statutu spółki

 komandytowo-akcyjnej] ...................................................... 260
Art. 131.  [Forma statutu spółki komandytowo-akcyjnej] ..................... 263
Art. 132.  [Wkład komplementariusza] ................................................. 264
Art. 133.  [Elementy zgłoszenia spółki komandytowo-akcyjnej 

do sądu] ............................................................................... 265
Art. 134.  [Wpis konstytutywny] ........................................................... 267

Rozdział 3. Stosunek do osób trzecich ............................................................ 268
Art. 135.  [Wyłączenie odpowiedzialności akcjonariusza] ..................... 268
Art. 136.  [Wstąpienie komplementariusza] ......................................... 268
Art. 137.  [Reprezentacja spółki] .......................................................... 270
Art. 138.  [Akcjonariusz – pełnomocnik] .............................................. 273
Art. 139.  [Bezskuteczność odmiennych postanowień statutu] ............ 275

Rozdział 4. Stosunki wewnętrzne spółki ......................................................... 275
Art. 140.  [Prowadzenie spraw spółki] .................................................. 275
Art. 141.  [Ograniczenie uprawnień komplementariusza] .................... 276
Art. 142.  [Ustanowienie rady nadzorczej] ........................................... 277
Art. 143.  [Kompetencje rady nadzorczej] ............................................ 279
Art. 144.  [Pełnomocnik w razie braku rady nadzorczej] ...................... 280
Art. 145.  [Walne zgromadzenie; prawo głosu] .................................... 281
Art. 146.  [Konieczność uchwały walnego zgromadzenia] ................... 284
Art. 147.  [Uczestnictwo w zysku] ........................................................ 287

Rozdział 5. Wystąpienie wspólnika ................................................................. 289
Art. 148.  [Przyczyny rozwiązania spółki] ............................................. 289
Art. 149.  [Wypowiedzenie umowy spółki i wystąpienie ze spółki 

komplementariusza] ............................................................. 291
Art. 150.  [Odesłanie do przepisów o likwidacji spółki akcyjnej]........... 292

Tytuł III. Spółki kapitałowe .................................................................................... 293

Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ............................................. 293
Rozdział 1. Powstanie spółki ........................................................................... 293

Art. 151.  [Definicja spółki z o.o.] ......................................................... 293
Art. 152.  [Wartość udziałów] .............................................................. 295
Art. 153.  [Liczba udziałów wspólnika] ................................................ 296
Art. 154.  [Wysokość kapitału] ............................................................. 298
Art. 155.  [Oddziały zagranicznych spółek] .......................................... 301
Art. 156.  [Uprawnienia jedynego wspólnika] ...................................... 301

Spis treści



10

Art. 157.  [Obowiązkowe elementy umowy spółki z o.o.] .................... 302
Art. 1571.  [Wzorzec umowy] ................................................................ 304
Art. 158.  [Określenie aportu] ............................................................... 305
Art. 159.  [Szczególne korzyści lub obowiązki] ..................................... 309
Art. 160.  [Firma spółki z o.o.] .............................................................. 311
Art. 161.  [Spółka z o.o. w organizacji] ................................................ 312
Art. 162.  [Reprezentacja jednoosobowej spółki z o.o. 

w organizacji] ....................................................................... 314
Art. 163.  [Przesłanki powstania spółki z o.o.] ...................................... 314
Art. 164.  [Zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego, 

drobne uchybienia] .............................................................. 317
Art. 165.  [Braki zgłoszenia] ................................................................. 318
Art. 166.  [Elementy zgłoszenia spółki z o.o. do sądu] ......................... 318
Art. 167.  [Załączniki zgłoszenia] .......................................................... 320
Art. 168.  [Zmiana danych] .................................................................. 322
Art. 169.  [Rozwiązanie umowy z powodu upływu czasu 

bądź z mocy postanowienia sądu] ....................................... 322
Art. 170.  [Likwidacja spółki w organizacji] .......................................... 324
Art. 171.  (uchylony) ............................................................................ 325
Art. 172.  [Postępowanie naprawcze]................................................... 325
Art. 173.  [Oświadczenia woli jedynego wspólnika] ............................. 326

Rozdział 2. Prawa i obowiązki wspólników ..................................................... 327
Art. 174.  [Zasada równych praw wspólników] .................................... 327
Art. 175.  [Przeszacowanie aportu] ...................................................... 329
Art. 176.  [Powtarzające się świadczenia] ............................................. 331
Art. 177.  [Dopłaty] .............................................................................. 333
Art. 178.  [Określenie dopłat] ............................................................... 335
Art. 179.  [Zwrot dopłat] ...................................................................... 336
Art. 180.  [Zbycie udziału] .................................................................... 337
Art. 181.  [Zbycie części udziału] .......................................................... 340
Art. 182.  [Zgoda spółki na zbycie udziału] .......................................... 341
Art. 183.  [Wejście do spółki spadkobierców] ....................................... 344
Art. 1831.  [Wstąpienie współmałżonka] ............................................... 346
Art. 184.  [Wykonanie praw udziałowych] ........................................... 349
Art. 185.  [Egzekucyjna sprzedaż udziałów] ......................................... 351
Art. 186.  [Odpowiedzialność nabywcy udziału] .................................. 352
Art. 187.  [Zawiadomienie spółki o przejściu udziału] .......................... 353
Art. 188.  [Księga udziałów, zgłoszenie listy wspólników do sądu] ...... 356
Art. 189.  [Zakaz zwrotu wkładów] ...................................................... 358
Art. 190.  [Zakaz pobierania odsetek od wkładów] .............................. 360
Art. 191.  [Udział w zysku] ................................................................... 360
Art. 192.  [Kwota dywidendy] .............................................................. 364
Art. 193.  [Uprawnieni do dywidendy] ................................................. 365
Art. 194.  [Zaliczka na poczet dywidendy] ............................................ 367
Art. 195.  [Warunki wypłaty zaliczki; zwrot zaliczki] ............................. 367
Art. 196.  [Dywidenda na udział uprzywilejowany] .............................. 369

Spis treści



11

Art. 197.  [Okres wypłaty dywidendy uprzywilejowanej] ...................... 370
Art. 198.  [Nienależna dywidenda] ....................................................... 371
Art. 199.  [Umorzenie udziału] ............................................................. 372
Art. 200.  [Zakaz obejmowania własnych udziałów przez spółkę] ........ 378

Rozdział 3. Organy spółki ............................................................................... 380
Oddział 1. Zarząd ........................................................................................ 380

Art. 201.  [Zarząd spółki] ...................................................................... 380
Art. 2011.  [Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka 

zarządu powoływanego przez radę nadzorczą] ................... 384
Art. 202.  [Wygaśnięcie mandatu] ........................................................ 385
Art. 203.  [Odwołanie członka zarządu] ............................................... 393
Art. 2031.  [Określenie wynagrodzenia członków zarządu] .................... 396
Art. 204.  [Zakres uprawnień członka zarządu] .................................... 397
Art. 205.  [Sposób reprezentacji] .......................................................... 402
Art. 206.  [Oznaczanie pism spółki] ...................................................... 405
Art. 207.  [Wewnętrzne ograniczenia zarządu] .................................... 406
Art. 208.  [Prawa członków zarządu] ................................................... 407
Art. 209.  [Sprzeczność interesów] ....................................................... 411
Art. 210.  [Umowa między spółką a członkiem zarządu] ...................... 413
Art. 211.  [Działalność konkurencyjna] ................................................. 420

Oddział 2. Nadzór ....................................................................................... 423
Art. 212.  [Prawo kontroli przysługujące wspólnikowi] ........................ 423
Art. 213.  [Ustanowienie rady nadzorczej bądź komisji rewizyjnej] ...... 426
Art. 214.  [Zakaz łączenia stanowisk] ................................................... 427
Art. 215.  [Minimalny skład rady nadzorczej] ....................................... 428
Art. 216.  [Kadencja rady nadzorczej] .................................................. 429
Art. 217.  [Skład komisji rewizyjnej] ..................................................... 429
Art. 218.  [Wygaśnięcie mandatów] ..................................................... 430
Art. 219.  [Działalność rady nadzorczej] ............................................... 431
Art. 220.  [Rozszerzone uprawnienia rady nadzorczej] ......................... 433
Art. 221.  [Obowiązki komisji rewizyjnej] ............................................. 434
Art. 222.  [Uchwały rady nadzorczej] ................................................... 435
Art. 2221.  [Wynagrodzenie członków rady nadzorczej] ........................ 438
Art. 223.  [Wybór firmy audytorskiej przez sąd] ................................... 439
Art. 224.  [Uprawnienia biegłego rewidenta] ....................................... 440
Art. 225.  [Sprawozdanie biegłego rewidenta] ..................................... 440
Art. 226.  [Wynagrodzenie biegłego rewidenta] .................................. 441

Oddział 3. Zgromadzenie wspólników ........................................................ 442
Art. 227.  [Uchwały zgromadzenia wspólników] .................................. 442
Art. 228.  [Konieczność podjęcia uchwały przez zgromadzenie 

wspólników] ......................................................................... 443
Art. 2281.  [Określenie zasad rozporządzania składnikami aktywów 

trwałych lub dokonywania niektórych czynności 
prawnych] ............................................................................ 449

Art. 229.  [Umowy wymagające uchwały wspólników] ........................ 449
Art. 230.  [Czynności przewyższające dwukrotną wysokość kapitału] ...  450

Spis treści



12

Art. 231.  [Zwyczajne zgromadzenie wspólników – terminy, 
przedmiot obrad] ................................................................. 450

Art. 232.  [Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników] ......................... 453
Art. 233.  [Uchwała o dalszym istnieniu spółki] .................................... 453
Art. 2331.  [Obowiązek zwołania zgromadzenia wspólników 

w razie rezygnacji członka zarządu skutkującej 
nieobsadzeniem żadnego mandatu w zarządzie] ................. 454

Art. 234.  [Miejsce zgromadzenia wspólników] .................................... 455
Art. 2341.  [Udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej] ................................... 456
Art. 235.  [Żądanie zwołania zgromadzenia wspólników] .................... 457
Art. 236.  [Żądanie zwołania zgromadzenia przez wspólników] .......... 459
Art. 237.  [Sądowe upoważnienie do zwołania zgromadzenia] ............ 460
Art. 238.  [Tryb zwołania zgromadzenia wspólników] .......................... 463
Art. 239.  [Powzięcie uchwały nieobjętej porządkiem obrad] ............... 466
Art. 240.  [Powzięcie uchwały bez formalnego zwołania 

zgromadzenia] ..................................................................... 467
Art. 2401.  [Zawarcie uchwały przy wykorzystaniu wzorca uchwały] ..... 469
Art. 241.  [Ważność zgromadzenia wspólników] ................................. 470
Art. 242.  [Liczba głosów na udział] ..................................................... 470
Art. 243.  [Pełnomocnicy wspólników] ................................................. 472
Art. 244.  [Uchwały dotyczące odpowiedzialności osobistej 

wspólnika] ............................................................................ 474
Art. 245.  [Bezwzględna większość głosów] ......................................... 475
Art. 246.  [Uchwały wymagające szczególnej większości głosów] ........ 475
Art. 247.  [Jawność bądź tajność głosowania] ..................................... 480
Art. 248.  [Elementy protokołu zgromadzenia] .................................... 481
Art. 249.  [Powództwo o uchylenie uchwały] ....................................... 483
Art. 250.  [Uprawnieni do wytoczenia powództwa o uchylenie 

uchwały] .............................................................................. 494
Art. 251.  [Termin wniesienia powództwa o uchylenie] ........................ 501
Art. 252.  [Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały] .............. 503
Art. 253.  [Reprezentacja spółki w sporze o uchylenie 

lub stwierdzenie nieważności uchwały] ................................ 514
Art. 254.  [Skutki wyroku sądu o uchyleniu uchwały] ........................... 516

Rozdział 4. Zmiana umowy spółki .................................................................. 518
Art. 255.  [Zmiana umowy spółki] ........................................................ 518
Art. 256.  [Zgłoszenie zmiany do sądu] ................................................ 520
Art. 257.  [Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy] .. 522
Art. 258.  [Pierwszeństwo objęcia udziałów] ........................................ 524
Art. 259.  [Oświadczenia nowego wspólnika] ...................................... 530
Art. 2591.  [Podwyższenie kapitału w spółce zawartej 

przy pomocy wzorca] ........................................................... 530
Art. 260.  [Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki] .... 531
Art. 261.  [Odpowiednie stosowanie przepisów przy podwyższeniu 

kapitału zakładowego] ......................................................... 532

Spis treści



13

Art. 262.  [Elementy wniosku o podwyższenie kapitału 
zakładowego]....................................................................... 533

Art. 263.  [Obniżenie kapitału zakładowego] ....................................... 534
Art. 264.  [Postępowanie konwokacyjne] ............................................. 535
Art. 265.  [Elementy wniosku o obniżenie kapitału zakładowego] ....... 539

Rozdział 5. Wyłączenie wspólnika .................................................................. 540
Art. 266.  [Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. przez sąd] ................ 540
Art. 267.  [Termin zapłaty, bezskuteczność wyłączenia] ....................... 545
Art. 268.  [Zawieszenie w wykonywaniu praw udziałowych] ............... 547
Art. 269.  [Dzień wyłączenia wspólnika] ............................................... 548

Rozdział 6. Rozwiązanie i likwidacja spółki ..................................................... 549
Art. 270.  [Przyczyny rozwiązania spółki] ............................................. 549
Art. 271.  [Rozwiązanie spółki przez sąd rejestrowy] ............................ 551
Art. 272.  [Chwila rozwiązania] ............................................................ 554
Art. 273.  [Cofnięcie skutków rozwiązania] .......................................... 556
Art. 274.  [Otwarcie likwidacji, firma w likwidacji] ............................... 557
Art. 275.  [Odpowiednie stosowanie przepisów w czasie likwidacji] .... 558
Art. 276.  [Likwidatorzy] ....................................................................... 560
Art. 277.  [Zgłoszenie likwidacji do sądu rejestrowego] ....................... 563
Art. 278.  [Uchylenie likwidacji] ............................................................ 564
Art. 279.  [Wezwanie wierzycieli] ......................................................... 564
Art. 280.  [Odpowiednie stosowanie przepisów o zarządzie] ............... 565
Art. 281.  [Bilanse likwidacyjne] ........................................................... 567
Art. 282.  [Czynności likwidacyjne] ....................................................... 567
Art. 283.  [Kompetencje likwidatorów] ................................................ 570
Art. 284.  [Wpływ likwidacji na prokurę] .............................................. 571
Art. 285.  [Złożenie kwot do depozytu sądowego] .............................. 572
Art. 286.  [Podział majątku] ................................................................. 572
Art. 287.  [Zaspokojenie nieujawnionych wierzycieli] ........................... 574
Art. 288.  [Wniosek o wykreślenie spółki z rejestru] ............................. 575
Art. 289.  [Ukończenie postępowania upadłościowego] ...................... 578
Art. 290.  [Zawiadomienie urzędu skarbowego 

o rozwiązaniu spółki] ........................................................... 579
Rozdział 7. Odpowiedzialność cywilnoprawna ............................................... 579

Art. 291.  [Odpowiedzialność członków zarządu] ................................ 579
Art. 292.  [Szkoda przy tworzeniu spółki] ............................................ 581
Art. 293.  [Odpowiedzialność członków organów za wyrządzoną 

szkodę] ................................................................................. 582
Art. 294.  [Solidarna odpowiedzialność za szkodę] .............................. 588
Art. 295.  [Pozew wspólnika o naprawienie szkody] ............................ 588
Art. 296.  [Skutki wytoczenia powództwa przez wspólnika 

bądź upadłości spółki] .......................................................... 592
Art. 297.  [Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody] ............... 592
Art. 298.  [Sąd właściwy miejscowo dla powództwa] .......................... 593
Art. 299.  [Bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce] ....................... 593
Art. 2991.  [Odpowiedzialność likwidatorów spółki] .............................. 611
Art. 300.  [Naprawienie szkody na zasadach ogólnych] ....................... 611

Spis treści



14

Dział Ia. Prosta spółka akcyjna ........................................................................... 611
Rozdział 1. Powstanie spółki........................................................................... 611

Art. 3001. [Zawiązanie prostej spółki akcyjnej] ..................................... 611
Art. 3002.  [Obejmowanie akcji prostej spółki akcyjnej] ......................... 613
Art. 3003.  [Kapitał akcyjny] ................................................................... 614
Art. 3004.  [Przesłanki powstania prostej spółki akcyjnej] ...................... 615
Art. 3005.  [Treść umowy prostej spółki akcyjnej] .................................. 617
Art. 3006.  [Forma umowy prostej spółki akcyjnej] ................................ 621
Art. 3007.  [Zawarcie umowy prostej spółki akcyjnej 

przy wykorzystaniu wzorca umowy] .................................... 621
Art. 3008.  [Firma prostej spółki akcyjnej] .............................................. 623
Art. 3009.  [Wniesienie wkładów do prostej spółki akcyjnej] ................. 623
Art. 30010.  [Znaczne zawyżenie wartości wkładu niepieniężnego 

do prostej spółki akcyjnej] .................................................... 625
Art. 30011.  [Prosta spółka akcyjna w organizacji] ................................... 628
Art. 30012.  [Zgłoszenie zawiązania prostej spółki akcyjnej do sądu] ...... 629
Art. 30013.  [Wpis prostej spółki akcyjnej do rejestru – stosowanie 

innych przepisów] ................................................................ 633
Art. 30014.  [Jednoosobowa prosta spółka akcyjna] ................................ 635

Rozdział 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy .................................................. 636
Oddział 1. Akcje i uprawnienia indywidualne akcjonariusza ....................... 636

Art. 30015.  [Prawa akcjonariusza prostej spółki akcyjnej] ....................... 636
Art. 30016.  [Akcjonariusze uprawnieni do dywidendy; 

wypłata dywidendy] ............................................................. 641
Art. 30017.  [Zaliczka na poczet dywidendy] ............................................ 642
Art. 30018.  [Wyrównanie z zysku] .......................................................... 643
Art. 30019.  [Zasilenie kapitału akcyjnego na pokrycie strat] ................... 645
Art. 30020.  [Przeznaczenie na kapitał akcyjny kwot przeznaczonych 

do podziału między akcjonariuszy] ....................................... 645
Art. 30021.  [Maksymalna wartość świadczeń na rzecz akcjonariuszy 

oraz podmiotów powiązanych z prostą spółką akcyjną] ...... 646
Art. 30022.  [Obowiązek zwrotu bezprawnie dokonanej wypłaty] .......... 647
Art. 30023.  [Jeden głos na akcję; wykonywanie prawa głosu 

przez zastawnika i użytkownika akcji] .................................. 648
Art. 30024.  [Prawo kontroli prostej spółki akcyjnej]................................ 649
Art. 30025.  [Akcje uprzywilejowane] ...................................................... 650
Art. 30026.  [Akcje założycielskie] ............................................................ 650
Art. 30027.  [Akcje nieme] ....................................................................... 651
Art. 30028.  [Uprawnienia indywidualne akcjonariuszy] .......................... 652

Oddział 2. Forma akcji ................................................................................. 653
Art. 30029.  [Forma akcji i innych dokumentów stanowiących tytuły 

uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku 
prostej spółki akcyjnej] ......................................................... 653

Art. 30030.  [Wpis do rejestru akcjonariuszy] ........................................... 654
Art. 30031.  [Podmioty prowadzące rejestr akcjonariuszy] ....................... 654

Spis treści



15

Art. 30032.  [Zawarcie i rozwiązanie umowy o prowadzenie rejestru 
akcjonariuszy] ...................................................................... 656

Art. 30033.  [Elementy rejestru akcjonariuszy] ......................................... 657
Art. 30034.  [Dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy] ....................... 660
Art. 30035.  [Jawność rejestru akcjonariuszy] .......................................... 662

Oddział 3. Rozporządzanie akcją ................................................................. 663
Art. 30036.  [Zbywalność akcji prostej spółki akcyjnej – 

podstawowe zasady] ............................................................ 663
Art. 30037.  [Moment nabycia akcji lub ustanowienia na nich 

ograniczonego prawa rzeczowego] ..................................... 664
Art. 30038.  [Uprawnieni i współuprawnieni z akcji] ............................... 665
Art. 30039.  [Ograniczenie w umowie spółki możliwości 

rozporządzenia akcją] .......................................................... 666
Art. 30040.  [Zbycie akcji nie w pełni pokrytej] ........................................ 669
Art. 30041.  [Wstąpienie do prostej spółki akcyjnej spadkobierców 

zmarłego akcjonariusza] ....................................................... 670
Art. 30042.  [Prawo pierwszeństwa innych akcjonariuszy 

przy zbywaniu akcji prostej spółki akcyjnej] ......................... 673
Art. 30043.  [Ułamkowe części akcji – odpowiednie stosowanie 

przepisów oddziału] ............................................................. 675
Oddział 4. Umorzenie akcji i nabycie akcji własnych ................................... 675

Art. 30044.  [Umorzenie akcji a zgoda akcjonariusza] .............................. 675
Art. 30045.  [Umorzenie przymusowe akcji] ............................................ 677
Art. 30046.  [Umorzenie automatyczne akcji] .......................................... 678
Art. 30047.  [Nabycie akcji własnych] ...................................................... 679
Art. 30048.  [Objęcie akcji własnych] ....................................................... 685

Oddział 5. Wyłączenie i ustąpienie akcjonariusza 
oraz unieważnienie akcji .......................................................................... 686
Art. 30049.  [Sądowe wyłączenie akcjonariusza ze spółki] ....................... 686
Art. 30050.  [Orzeczenie ustąpienia akcjonariusza ze spółki] ................... 689
Art. 30051.  [Sądowe unieważnienie akcji] .............................................. 691

Rozdział 3. Organy spółki ............................................................................... 692
Oddział 1. Przepisy ogólne .......................................................................... 692

Art. 30052.  [Organy prostej spółki akcyjnej] ........................................... 692
Art. 30053.  [Wewnętrzne ograniczenia zarządu] .................................... 693
Art. 30054.  [Obowiązek dołożenia należytej staranności 

przy wykonywaniu obowiązków przez członka organu 
prostej spółki akcyjnej] ......................................................... 694

Art. 30055.  [Sprzeczność interesów] ....................................................... 695
Art. 30056.  [Wygaśnięcie mandatu] ........................................................ 697
Art. 30057.  [Organizacja prac organu wieloosobowego] ........................ 700
Art. 30058.  [Podejmowanie uchwał przez organ prostej spółki 

akcyjnej] ............................................................................... 701
Art. 30059.  [Zwołanie posiedzenia rady nadzorczej lub rady 

dyrektorów albo podjęcie uchwały na żądanie członka 
rady nadzorczej, członka zarządu lub dyrektora].................. 703

Spis treści



16

Art. 30060.  [Reprezentacja prostej spółki akcyjnej w umowie 
z firmą audytorską] .................................................................  704

Art. 30061.  [Oznaczanie pism prostej spółki akcyjnej] ............................ 705
Oddział 2. Zarząd ........................................................................................ 706

Art. 30062.  [Zadania i skład zarządu] ...................................................... 706
Art. 30063.  [Odwołanie członka zarządu] ............................................... 708
Art. 30064.  [Zarząd wieloosobowy; powołanie i odwołanie 

prokurenta] .......................................................................... 708
Art. 30065.  [Zakres uprawnień członka zarządu] .................................... 709
Art. 30066.  [Składanie oświadczeń w imieniu prostej spółki akcyjnej 

w przypadku zarządu wieloosobowego] .............................. 709
Art. 30067.  [Reprezentacja spółki w umowie z członkiem zarządu 

lub w sporze z nim; wynagrodzenie członków zarządu] ...... 709
Oddział 3. Rada nadzorcza .......................................................................... 712

Art. 30068.  [Skład rady nadzorczej oraz powoływanie i odwoływanie 
jej członków] ................................................................................  712

Art. 30069.  [Kompetencje rady nadzorczej] ............................................ 712
Art. 30070.  [Delegowanie do dokonywania czynności członków 

zarządu] ............................................................................... 714
Art. 30071.  [Uprawnienia kontrolne rady nadzorczej] ............................ 715
Art. 30072.  [Zakaz łączenia funkcji] ........................................................ 716

Oddział 4. Rada dyrektorów ........................................................................ 717
Art. 30073.  [Kompetencje i skład rady dyrektorów; powołanie 

i odwołanie dyrektorów oraz zawieszenie ich 
w czynnościach] ................................................................... 717

Art. 30074.  [Odwołanie dyrektora] ......................................................... 718
Art. 30075.  [Wieloosobowa rada dyrektorów] ........................................ 719
Art. 30076.  [Dyrektorzy wykonawczy i niewykonawczy] ......................... 720
Art. 30077.  [Reprezentowanie spółki przez dyrektora] ........................... 722
Art. 30078.  [Zasady funkcjonowania wieloosobowej rady 

dyrektorów] ......................................................................... 722
Art. 30079.  [Reprezentacja spółki w umowie z dyrektorem 

lub w sporze z nim; wynagrodzenie dyrektorów] ................ 723
Oddział 5. Walne zgromadzenie .................................................................. 725

Art. 30080.  [Podejmowanie uchwał przez akcjonariuszy] ....................... 725
Art. 30081.  [Konieczność podjęcia uchwały przez akcjonariuszy] ........... 726
Art. 30082.  [Zwyczajne walne zgromadzenie] ......................................... 727
Art. 30083.  [Ochrona uprawnień akcjonariuszy mniejszościowych] ........ 728
Art. 30084.  [Zwołanie walnego zgromadzenia] ...................................... 728
Art. 30085.  [Nadzwyczajne walne zgromadzenie] .................................. 730
Art. 30086.  [Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad 

walnego zgromadzenia] ....................................................... 732
Art. 30087.  [Tryb zwołania walnego zgromadzenia] ............................... 734
Art. 30088.  [Miejsce walnego zgromadzenia] ......................................... 735
Art. 30089.  [Powzięcie uchwały nieobjętej porządkiem obrad] ............... 736
Art. 30090.  [Powzięcie uchwały bez formalnego zwołania 

walnego zgromadzenia] ....................................................... 737

Spis treści



17

Art. 30091.  [Uprawnieni do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu] ..... 738
Art. 30092.  [Udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej] ................................... 738
Art. 30093.  [Lista uprawnionych] ............................................................ 739
Art. 30094.  [Ważność walnego zgromadzenia; przerwy w obradach; 

modyfikacje porządku obrad] .............................................. 740
Art. 30095.  [Pełnomocnik akcjonariusza] ................................................ 740
Art. 30096.  [Uchwały dotyczące odpowiedzialności osobistej 

akcjonariusza] ...................................................................... 742
Art. 30097.  [Udzielanie informacji akcjonariuszowi podczas 

obrad walnego zgromadzenia] ............................................. 742
Art. 30098.  [Bezwzględna lub kwalifikowana większość głosów] ........... 743
Art. 30099.  [Jawność głosowania; głosowanie tajne] ............................. 746
Art. 300100.  [Protokół z walnego zgromadzenia] ..................................... 747
Art. 300101.  [Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia 

– odpowiednie stosowanie przepisów o spółce akcyjnej] ..... 749
Rozdział 4. Zmiana umowy spółki i emisja akcji .............................................. 749

Oddział 1. Zmiana umowy spółki i zwykła emisja akcji ................................ 749
Art. 300102.  [Zmiana umowy spółki] ........................................................ 749
Art. 300103.  [Emisja akcji jako zmiana umowy spółki] .............................. 750
Art. 300104.  [Uchwała o emisji akcji] ........................................................ 751
Art. 300105.  [Umowa objęcia akcji] .......................................................... 753
Art. 300106.  [Prawo poboru] .................................................................... 754
Art. 300107.  [Zgłoszenie emisji akcji do rejestru] ...................................... 756
Art. 300108.  [Emisja akcji na podstawie upoważnienia zarządu; 

warunkowa emisja akcji] ...................................................... 757
Art. 300109.  [Udzielenie zarządowi upoważnienia do emisji akcji 

i warunkowa emisja akcji a kompetencje walnego 
zgromadzenia] ..................................................................... 757

Oddział 2. Upoważnienie zarządu do emisji akcji ........................................ 758
Art. 300110.  [Zakres upoważnienia zarządu do emisji akcji] ..................... 758
Art. 300111.  [Obowiązek umotywowania uchwały upoważniającej 

zarząd do emisji akcji] .......................................................... 760
Art. 300112.  [Uchwała upoważniająca zarząd do emisji akcji 

a uchwała walnego zgromadzenia o emisji akcji] ................. 760
Art. 300113.  [Pozbawienie prawa poboru] ............................................... 761

Oddział 3. Warunkowa emisja akcji ............................................................. 762
Art. 300114.  [Podjęcie uchwały o warunkowej emisji akcji] ...................... 762
Art. 300115.  [Elementy uchwały o warunkowej emisji akcji] .................... 767
Art. 300116.  [Zgłoszenie warunkowej emisji akcji do rejestru] ................. 770
Art. 300117.  [Oświadczenie o objęciu akcji objętych warunkową 

emisją] .................................................................................. 771
Art. 300118.  [Nabycie praw z akcji; obowiązek zgłaszania do rejestru 

wykazu objętych akcji] ......................................................... 771
Art. 300119.  [Warranty subskrypcyjne] ..................................................... 772

Spis treści



18

Rozdział 5. Rozwiązanie i likwidacja spółki ..................................................... 775
Art. 300120.  [Przyczyny rozwiązania prostej spółki akcyjnej] .................... 775
Art. 300121.  [Ogłoszenie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji; 

zbycie składników majątku spółki na rzecz byłego 
członka zarządu, rady nadzorczej lub biegłego rewidenta; 
podział majątku spółki między akcjonariuszy] ...................... 778

Art. 300122.  [Przejęcie całego majątku spółki przez akcjonariusza 
przejmującego] .................................................................... 780

Rozdział 6. Odpowiedzialność cywilnoprawna ............................................... 784
Art. 300123.  [Odpowiedzialność członków zarządu solidarnie 

z prostą spółką akcyjną] ....................................................... 784
Art. 300124.  [Szkoda przy tworzeniu prostej spółki akcyjnej] ................... 785
Art. 300125.  [Odpowiedzialność członków organów za wyrządzoną 

szkodę] ................................................................................. 785
Art. 300126.  [Solidarna odpowiedzialność za szkodę] .............................. 786
Art. 300127.  [Powództwo akcjonariusza o naprawienie szkody 

wyrządzonej spółce] ............................................................. 787
Art. 300128.  [Skutki wytoczenia powództwa przez akcjonariusza 

bądź upadłości spółki] .......................................................... 787
Art. 300129.  [Powództwo akcjonariusza o zwrot bezprawnie 

dokonanej wypłaty] ................................................................ 787
Art. 300130.  [Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody] ............... 788
Art. 300131.  [Sąd właściwy miejscowo dla powództwa] ........................... 788
Art. 300132.  [Bezskuteczność egzekucji przeciwko prostej spółce 

akcyjnej] ............................................................................... 788
Art. 300133.  [Odpowiedzialność likwidatorów prostej spółki akcyjnej] .... 789
Art. 300134.  [Naprawienie szkody na zasadach ogólnych] ....................... 789

Dział II. Spółka akcyjna ...................................................................................... 790
Rozdział 1. Powstanie spółki ........................................................................... 790

Art. 301.  [Zawiązanie spółki akcyjnej] ................................................. 790
Art. 302.  [Równa wartość nominalna akcji] ......................................... 792
Art. 303.  [Uprawnienia jednego akcjonariusza] ................................... 793
Art. 304.  [Obowiązkowe elementy statutu spółki akcyjnej] ................. 795
Art. 305.  [Firma spółki akcyjnej] .......................................................... 803
Art. 306.  [Przesłanki powstania spółki akcyjnej] .................................. 804
Art. 307.  [Oddziały zagranicznych spółek] .......................................... 805
Art. 308.  [Wysokość kapitału] ............................................................. 805
Art. 309.  [Wartość obejmowanych akcji] ............................................. 805
Art. 310.  [Chwila zawiązania spółki] ................................................... 807
Art. 311.  [Aport przy powstaniu spółki, sprawozdanie założycieli] ..... 810
Art. 312.  [Badanie przez biegłego rewidenta sprawozdania 

założycieli] ............................................................................ 812
Art. 3121.  [Odstąpienie od badania aportu] ......................................... 815
Art. 313.  [Zgoda na zawiązanie spółki i brzmienie statutu] ................. 821
Art. 314.  [Poświadczenie zapoznania się akcjonariuszy 

ze sprawozdaniem i opinią].................................................. 824

Spis treści



19

Art. 315.  [Wpłata na akcje] ................................................................. 825
Art. 316.  [Zgłoszenie zawiązania spółki do sądu rejestrowego] .......... 825
Art. 317.  [Braki zgłoszenia, drobne uchybienia] .................................. 826
Art. 318.  [Elementy zgłoszenia spółki akcyjnej do sądu] ..................... 827
Art. 319.  [Zgłoszenie jednoosobowej spółki]....................................... 828
Art. 320.  [Załączniki do zgłoszenia] .................................................... 829
Art. 321.  [Zmiana danych] .................................................................. 831
Art. 322.  [Spółka w organizacji a wydawanie dokumentów] .............. 832
Art. 323.  [Chwila powstania spółki w organizacji] .............................. 832
Art. 324.  (uchylony) ............................................................................ 834
Art. 325.  [Skutki niezarejestrowania spółki] ........................................ 835
Art. 326.  [Rozwiązanie spółki z powodu upływu czasu bądź 

z mocy postanowienia sądu] ................................................ 836
Art. 327.  [Postępowanie naprawcze]................................................... 837

Rozdział 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy .................................................. 838
Art. 328.  [Zawartość dokumentu akcji] ............................................... 838
Art. 329.  [Wpłata na akcje] ................................................................. 845
Art. 330.  [Określenie terminów i wysokości wpłat na akcje]................ 847
Art. 331.  [Unieważnienie akcji z powodu braku wpłaty] ..................... 848
Art. 332.  [Pokrycie niedoboru, roszczenie zwrotne] ............................ 854
Art. 3321.  [Akcje we wspólności małżeńskiej] ....................................... 854
Art. 333.  [Niepodzielność akcji] ........................................................... 855
Art. 334.  [Rodzaje akcji] ...................................................................... 856
Art. 335.  [Wydanie akcji] ..................................................................... 858
Art. 336.  [Akcje za aport] .................................................................... 860
Art. 337.  [Rozporządzanie akcjami] ..................................................... 862
Art. 338.  [Czasowe ograniczenie rozporządzenia akcjami] .................. 866
Art. 339.  [Przeniesienie akcji imiennej] ................................................ 867
Art. 340.  [Prawa zastawnika i użytkownika] ........................................ 870
Art. 341.  [Prowadzenie księgi akcyjnej] ............................................... 872
Art. 342.  [Zlecenie prowadzenia księgi akcyjnej] ................................. 877
Art. 343.  [Akcjonariusz]....................................................................... 877
Art. 344.  [Zakaz zwrotu wpłat na akcje] ............................................. 879
Art. 345.  [Finansowanie nabycia lub objęcia akcji własnych 

przez spółkę] ........................................................................ 882
Art. 346.  [Zakaz pobierania odsetek od wkładów i akcji] .................... 889
Art. 347.  [Udział w zysku] ................................................................... 889
Art. 348.  [Kwota dywidendy] .............................................................. 894
Art. 349.  [Zaliczka na poczet dywidendy] ............................................ 899
Art. 350.  [Zwrot świadczenia nienależnego] ....................................... 904
Art. 351.  [Akcje uprzywilejowane] ...................................................... 907
Art. 352.  [Liczba głosów na akcję] ...................................................... 912
Art. 353.  [Dywidenda na akcje uprzywilejowane] ............................... 914
Art. 354.  [Osobiste uprawnienia akcjonariusza] .................................. 918
Art. 355.  [Imienne świadectwa założycielskie] .................................... 920
Art. 356.  [Powtarzające się świadczenia niepieniężne] ........................ 924

Spis treści



20

Art. 357.  [Znaczne uszkodzenie dokumentu akcji, dokument 
wadliwy lub nieważny] ......................................................... 926

Art. 358.  [Zmiana treści dokumentu akcji] .......................................... 929
Art. 359.  [Przesłanki umorzenia akcji] ................................................. 931
Art. 360.  [Zasada obniżenia kapitału w wyniku umorzenia akcji] ........ 938
Art. 361.  [Świadectwa użytkowe] ....................................................... 941
Art. 362.  [Zasada zakazu nabycia akcji własnych] ............................... 943
Art. 363.  [Nabycie własnych akcji]....................................................... 953
Art. 364.  [Skutki naruszenia zakazu nabycia akcji własnych] ............... 957
Art. 365.  [Nabycie akcji własnych spółki przez osobę trzecią 

na rachunek spółki] .............................................................. 958
Art. 366.  [Zakaz objęcia własnych akcji] .............................................. 959
Art. 367.  [Odesłanie] ........................................................................... 962

Rozdział 3. Organy spółki ............................................................................... 963
Oddział 1. Zarząd ........................................................................................ 963

Art. 368.  [Zarząd] ................................................................................ 963
Art. 3681.  [Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka 

zarządu powoływanego przez radę nadzorczą] ................... 967
Art. 369.  [Długość kadencji zarządu, wygaśnięcie mandatu] .............. 967
Art. 370.  [Odwołanie członka zarządu] ............................................... 975
Art. 371.  [Uchwały zarządu] ................................................................ 978
Art. 372.  [Zakres uprawnień członka zarządu] .................................... 981
Art. 373.  [Sposób reprezentacji] .......................................................... 981
Art. 374.  [Oznaczanie pism spółki] ...................................................... 982
Art. 375.  [Wewnętrzne ograniczenia zarządu] .................................... 982
Art. 3751.  [Zakaz wydawania wiążących poleceń] ................................ 983
Art. 376.  [Protokoły uchwał zarządu] .................................................. 984
Art. 377.  [Sprzeczność interesów] ....................................................... 984
Art. 378.  [Wynagrodzenie członków zarządu] ..................................... 985
Art. 379.  [Reprezentacja przez radę nadzorczą] .................................. 986
Art. 380.  [Działalność konkurencyjna] ................................................. 987

Oddział 2. Nadzór ....................................................................................... 987
Art. 381.  [Rada nadzorcza].................................................................. 987
Art. 382.  [Działalność rady nadzorczej] ............................................... 987
Art. 383.  [Kompetencje rady nadzorczej] ............................................ 989
Art. 384.  [Rozszerzone uprawnienia rady nadzorczej] ......................... 993
Art. 385.  [Skład rady nadzorczej] ........................................................ 994
Art. 386.  [Kadencja rady nadzorczej] .................................................. 1005
Art. 387.  [Zakaz łączenia stanowisk] ................................................... 1006
Art. 388.  [Wymogi podjęcia uchwały] ................................................. 1006
Art. 389.  [Zwołanie rady] .................................................................... 1008
Art. 390.  [Delegowanie do czynności nadzorczych] ............................ 1009
Art. 391.  [Uchwały rady nadzorczej] ................................................... 1011
Art. 392.  [Wynagrodzenie członków rady nadzorczej] ........................ 1012

Spis treści



21

Oddział 3. Walne zgromadzenie............................................................................ 1014
Art. 393.  [Konieczność podjęcia uchwały przez walne 

zgromadzenie] ..................................................................... 1014
Art. 3931.  [Określenie zasad rozporządzania składnikami aktywów 

trwałych lub dokonywania niektórych czynności 
prawnych] ............................................................................ 1021

Art. 394.  [Umowy o nabycie mienia] ................................................... 1021
Art. 395.  [Zwyczajne walne zgromadzenie] ......................................... 1024
Art. 396.  [Kapitał zapasowy na pokrycie straty] .................................. 1029
Art. 397.  [Uchwała o dalszym istnieniu spółki] .................................... 1030
Art. 3971.  [Obowiązek zwołania walnego zgromadzenia w razie 

rezygnacji członka zarządu skutkującej nieobsadzeniem 
żadnego mandatu w zarządzie] ........................................... 1031

Art. 398.  [Nadzwyczajne walne zgromadzenie] .................................. 1031
Art. 399.  [Zwołanie walnego zgromadzenia] ...................................... 1032
Art. 400.  [Żądanie zwołania zgromadzenia przez akcjonariuszy] ........ 1033
Art. 401.  [Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad 

walnego zgromadzenia] ....................................................... 1037
Art. 402.  [Tryb zwołania zgromadzenia].............................................. 1039
Art. 4021.  [Tryb zwoływania zgromadzenia spółki publicznej] .............. 1043
Art. 4022.  [Treść ogłoszenia] ................................................................. 1044
Art. 4023.  [Obowiązek prowadzenia strony internetowej] .................... 1045
Art. 4024.  [Informacje publikowane przez doradcę akcjonariusza 

do spraw głosowania] .......................................................... 1047
Art. 4025. [Zasady etyki zawodowej doradcy akcjonariusza 

do spraw głosowania] .......................................................... 1049
Art. 4026. [Obowiązek informowania przez doradcę akcjonariusza 

do spraw głosowania o sprzecznościach interesów] ............ 1051
Art. 403.  [Miejsce zgromadzenia] ....................................................... 1051
Art. 404.  [Powzięcie uchwały nieobjętej porządkiem obrad] ............... 1052
Art. 405.  [Powzięcie uchwały bez formalnego zwołania 

zgromadzenia] ..................................................................... 1053
Art. 406.  [Niektórzy uprawnieni do uczestnictwa w zgromadzeniu] ... 1053
Art. 4061.  [Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa 

w zgromadzeniu spółki publicznej] ...................................... 1058
Art. 4062.  [Niektórzy uprawnieni do uczestnictwa w zgromadzeniu 

spółki publicznej] ................................................................. 1058
Art. 4063.  [Prawo do uczestnictwa uprawnionych z akcji 

na okaziciela] ....................................................................... 1059
Art. 4064.  [Przenoszenie akcji] .............................................................. 1063
Art. 4065.  [Udział w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej] .................................................. 1063
Art. 4066.  [Prawo uczestnictwa członków zarządu i rady 

nadzorczej] ........................................................................... 1064
Art. 407.  [Lista uprawnionych] ............................................................ 1065
Art. 408.  [Ważność zgromadzenia] ..................................................... 1066

Spis treści



22

Art. 409.  [Otwarcie zgromadzenia] ..................................................... 1068
Art. 410.  [Lista obecności] ................................................................... 1069
Art. 411.  [Prawo głosu] ....................................................................... 1069
Art. 4111.  [Głosowanie drogą korespondencyjną w spółce 

publicznej]............................................................................ 1072
Art. 4112.  [Szczegółowe warunki głosowania korespondencyjnego] .... 1074
Art. 4113.  [Głosowanie akcjonariusza posiadającego więcej 

niż jedną akcję] .................................................................... 1075
Art. 412.  [Pełnomocnik akcjonariusza] ................................................ 1076
Art. 4121.  [Forma pełnomocnictwa] ..................................................... 1079
Art. 4122.  [Zakaz łączenia funkcji] ........................................................ 1081
Art. 413.  [Uchwały dotyczące odpowiedzialności osobistej 

akcjonariusza] ...................................................................... 1082
Art. 414.  [Bezwzględna większość głosów] ......................................... 1083
Art. 415.  [Uchwały wymagające kwalifikowanej większości głosów].... 1083
Art. 416.  [Istotna zmiana przedmiotu działalności, wykup akcji] ........ 1085
Art. 417.  [Cena wykupu] ..................................................................... 1087
Art. 418.  [Przymusowy wykup akcji – „wyciśnięcie ze spółki”] ............ 1091
Art. 4181.  [Przymusowe odkupienie akcji] ............................................ 1098
Art. 419.  [Głosowanie w grupach akcji] .............................................. 1107
Art. 420.  [Jawność bądź tajność głosowania] ..................................... 1114
Art. 421.  [Protokół ze zgromadzenia] ................................................. 1115
Art. 422.  [Powództwo o uchylenie uchwały] ....................................... 1117
Art. 423.  [Zaskarżenie uchwały a postępowanie rejestrowe] ............... 1118
Art. 424.  [Termin wniesienia powództwa] ........................................... 1119
Art. 425.  [Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały] .............. 1119
Art. 426.  [Reprezentacja spółki w sporze o uchylenie 

lub stwierdzenie nieważności uchwały] ................................ 1120
Art. 427.  [Skutki wyroku sądu o uchylenie uchwały] ........................... 1120
Art. 428.  [Udzielenie informacji akcjonariuszowi] ............................... 1121
Art. 429.  [Sądowe zobowiązanie do udzielenia informacji] ................. 1124

Rozdział 4. Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego ..... 1126
Oddział 1. Przepisy ogólne .......................................................................... 1126

Art. 430.  [Zmiana statutu]................................................................... 1126
Art. 431.  [Podwyższenie kapitału] ....................................................... 1127
Art. 432.  [Elementy uchwały o podwyższeniu] .................................... 1132
Art. 433.  [Prawo poboru] .................................................................... 1137

Oddział 2. Subskrypcja akcji ........................................................................ 1142
Art. 434.  [Subskrypcja] ........................................................................ 1142
Art. 435.  [Drugi termin poboru] .......................................................... 1146
Art. 436.  [Wykonanie prawa poboru w ramach oferty publicznej] ...... 1150
Art. 437.  [Zapis na akcje] .................................................................... 1152
Art. 438.  [Termin do zapisu na akcje] .................................................. 1155
Art. 439.  [Zamknięcie subskrypcji] ....................................................... 1158
Art. 440.  [Elementy wezwania do zapisu] ........................................... 1161
Art. 441.  [Zgłoszenie podwyższenia do sądu rejestrowego] ................ 1163

Spis treści



23

Oddział 3. Podwyższenie kapitału zakładowego 
ze środków spółki .................................................................................... 1165
Art. 442.  [Podwyższenie kapitału ze środków własnych spółki] .......... 1165
Art. 443.  [Proporcjonalność przydziału akcji] ...................................... 1170

Rozdział 5. Kapitał docelowy. Warunkowe podwyższenie kapitału 
zakładowego ............................................................................................... 1173

Art. 444.  [Kapitał docelowy] ............................................................... 1173
Art. 445.  [Kwalifikowana większość głosów] ...................................... 1179
Art. 446.  [Uchwała zarządu o podwyższeniu kapitału] ....................... 1181
Art. 447.  [Pozbawienie prawa poboru akcji] ....................................... 1182
Art. 4471.  [Ogłoszenia spółki w razie braku badania aportu] ............... 1185
Art. 448.  [Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego] ............. 1186
Art. 449.  [Elementy uchwały o warunkowym podwyższeniu 

kapitału] ............................................................................... 1193
Art. 450.  [Elementy zgłoszenia uchwały o warunkowym 

podwyższeniu kapitału] ........................................................ 1202
Art. 451.  [Oświadczenie o objęciu akcji] .............................................. 1204
Art. 452.  [Wydanie dokumentów akcji, zgłoszenie do sądu 

wykazu objętych akcji] ......................................................... 1208
Art. 453.  [Odpowiednie stosowanie przepisów].................................. 1210
Art. 454.  [Nienaruszalność kompetencji walnego zgromadzenia] ....... 1214

Rozdział 6. Obniżenie kapitału zakładowego .................................................. 1215
Art. 455.  [Obniżenie kapitału zakładowego] ....................................... 1215
Art. 456.  [Postępowanie konwokacyjne] ............................................. 1218
Art. 457.  [Wyjątki od obowiązku wezwania wierzycieli] ...................... 1222
Art. 458.  [Elementy zgłoszenia obniżenia kapitału do sądu 

rejestrowego] ....................................................................... 1225
Rozdział 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki ..................................................... 1227

Art. 459.  [Przyczyny rozwiązania spółki] ............................................. 1227
Art. 460.  [Cofnięcie skutków rozwiązania] .......................................... 1229
Art. 461.  [Otwarcie likwidacji, firma w likwidacji] ............................... 1229
Art. 462.  [Odpowiednie stosowanie przepisów w czasie likwidacji] .... 1230
Art. 463.  [Likwidatorzy] ....................................................................... 1231
Art. 464.  [Zgłoszenie likwidacji do sądu rejestrowego] ....................... 1233
Art. 465.  [Wezwanie wierzycieli] ......................................................... 1234
Art. 466.  [Odpowiednie stosowanie przepisów o zarządzie] ............... 1235
Art. 467.  [Bilanse likwidacyjne] ........................................................... 1235
Art. 468.  [Czynności likwidacyjne] ....................................................... 1235
Art. 469.  [Kompetencje likwidatorów] ................................................ 1236
Art. 470.  [Wpływ likwidacji na prokurę] .............................................. 1238
Art. 471.  [Ściągnięcie wpłat od akcjonariuszy] .................................... 1238
Art. 472.  [Ściągnięcie dalszych wpłat od akcjonariuszy] ...................... 1239
Art. 473.  [Złożenie kwot do depozytu sądowego] .............................. 1240
Art. 474.  [Podział majątku] ................................................................. 1240
Art. 475.  [Zaspokojenie nieujawnionych wierzycieli] ........................... 1242
Art. 476.  [Wniosek o wykreślenie spółki z rejestru] ............................. 1242

Spis treści



24

Art. 477.  [Ukończenie postępowania upadłościowego] ...................... 1242
Art. 478.  [Chwila rozwiązania spółki] .................................................. 1244

Rozdział 8. Odpowiedzialność cywilnoprawna ............................................... 1245
Art. 479.  [Odpowiedzialność członków zarządu] ................................ 1245
Art. 480.  [Szkoda przy tworzeniu spółki] ............................................ 1245
Art. 481.  [Niewspółmierne korzyści przy powstaniu spółki] ................ 1246
Art. 482.  [Szkoda w związku z badaniem sprawozdania 

finansowego] ....................................................................... 1248
Art. 483.  [Odpowiedzialność członków organów za wyrządzoną 

szkodę] ................................................................................. 1248
Art. 484.  [Odpowiedzialność współdziałającego] ................................ 1249
Art. 485.  [Solidarna odpowiedzialność za szkodę] .............................. 1250
Art. 486.  [Pozew akcjonariusza o naprawienie szkody] ....................... 1250
Art. 487.  [Skutki wytoczenia powództwa przez akcjonariusza 

bądź upadłości spółki] .......................................................... 1251
Art. 488.  [Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody] ............... 1251
Art. 489.  [Sąd właściwy miejscowo dla powództwa] .......................... 1252
Art. 490.  [Naprawienie szkody na zasadach ogólnych] ....................... 1252

Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek ................................................ 1253

Dział I. Łączenie się spółek ................................................................................. 1253
Rozdział 1. Przepisy ogólne ............................................................................ 1253

Art. 491.  [Łączenie spółek] .................................................................. 1253
Art. 492.  [Rodzaje łączenia] ................................................................ 1255
Art. 493.  [Rozwiązanie bez postępowania likwidacyjnego, 

dzień połączenia] ................................................................. 1257
Art. 494.  [Sukcesja uniwersalna praw i obowiązków] ......................... 1259
Art. 495.  [Oddzielne zarządzanie majątkiem] ...................................... 1266
Art. 496.  [Pierwszeństwo wierzycieli i zabezpieczenie roszczeń] ......... 1268
Art. 497.  [Odpowiednie stosowanie przepisów o powstaniu spółki] ... 1270

Rozdział 2. Łączenie się spółek kapitałowych ................................................. 1273
Art. 498.  [Uzgodnienie planu połączenia] ........................................... 1273
Art. 499.  [Elementy planu połączenia] ................................................ 1274
Art. 500.  [Zgłoszenie planu połączenia do sądu]................................. 1277
Art. 501.  [Sprawozdanie zarządu] ....................................................... 1279
Art. 502.  [Badanie planu przez biegłego, wyznaczenie biegłego] ....... 1280
Art. 503.  [Opinia biegłego] ................................................................. 1281
Art. 5031.  [Zwolnienie z obowiązku badania przez biegłego] ............... 1282
Art. 504.  [Zawiadomienie wspólników] ............................................... 1283
Art. 505.  [Przeglądanie dokumentów przez wspólników] ................... 1284
Art. 506.  [Uchwała o połączeniu] ........................................................ 1286
Art. 507.  [Zgłoszenie uchwały do sądu] .............................................. 1289
Art. 508.  [Ogłoszenie połączenia] ....................................................... 1290
Art. 509.  [Powództwo o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności 

uchwały o połączeniu] ......................................................... 1290
Art. 510.  [Skutki wyroku, wykreślenie wpisów] ................................... 1292
Art. 511.  [Szczególne uprawnienia] .................................................... 1293

Spis treści



25

Art. 512.  [Solidarna odpowiedzialność członków organów] ............... 1298
Art. 513.  [Odpowiedzialność biegłego] ............................................... 1299
Art. 514.  [Zakaz objęcia udziałów własnych] ...................................... 1300
Art. 515.  [Połączenie przez przejęcie bez podwyższenia kapitału] ....... 1302
Art. 515. [Wydanie udziałów lub akcji wspólnikom 

spółki przejmowanej] ........................................................... 1304
Art. 516.  [Uproszczone połączenie] ..................................................... 1306

Rozdział 21. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych 
i spółki komandytowo-akcyjnej ................................................................... 1312
Oddział 1. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych ........................ 1312

Art. 5161.  [Połączenie transgraniczne] .................................................. 1312
Art. 5162.  [Zakaz uczestnictwa] ............................................................ 1313
Art. 5163.  [Elementy planu połączenia] ................................................ 1314
Art. 5164.  [Ogłoszenie planu połączenia] ............................................. 1316
Art. 5165.  [Sprawozdanie zarządu] ....................................................... 1318
Art. 5166.  [Wyznaczenie biegłego] ....................................................... 1318
Art. 5167.  [Prawo przeglądania dokumentów] ..................................... 1319
Art. 5168.  [Skuteczność połączenia] ..................................................... 1320
Art. 5169.  [Zasady uczestnictwa] .......................................................... 1320
Art. 51610.  [Wyłączenie stosowania, zabezpieczenie wierzyciela]........... 1321
Art. 51611.  [Odkup udziałów bądź akcji] ................................................ 1322
Art. 51612.  [Zaświadczenie o prawidłowości połączenia] ....................... 1324
Art. 51613.  [Zgłoszenie połączenia i jego elementy] ............................... 1326
Art. 51614.  [Zamienność udziałów lub akcji] .......................................... 1328
Art. 51615.  [Wyłączenie stosowania] ...................................................... 1328
Art. 51616.  [Brak trybu] .......................................................................... 1329
Art. 51617.  [Niedopuszczalność uchylenia lub stwierdzenia 

nieważności uchwały po połączeniu] ................................... 1330
Art. 51618.  [Postanowienie zezwalające na rejestrację połączenia] ......... 1331

Oddział 2. Transgraniczne łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej ......... 1332
Art. 51619.  [Odpowiednie stosowanie] ................................................... 1332

Rozdział 3. Łączenie się z udziałem spółek osobowych................................... 1333
Art. 517.  [Pisemne uzgodnienie planu] ............................................... 1333
Art. 518.  [Elementy planu połączenia] ................................................ 1334
Art. 519.  [Zgłoszenie planu połączenia do sądu]................................. 1335
Art. 520.  [Badanie planu połączenia przez biegłego] .......................... 1336
Art. 521.  [Zawiadomienie wspólników] ............................................... 1337
Art. 522.  [Uchwała o połączeniu] ........................................................ 1339
Art. 523.  [Zgłoszenie połączenia do sądu] .......................................... 1342
Art. 524.  [Ogłoszenie połączenia] ....................................................... 1343
Art. 525.  [Odpowiedzialność wspólników] .......................................... 1343
Art. 526.  [Odpowiedzialność członków organów] .............................. 1344
Art. 527.  [Odpowiedzialność biegłego] ............................................... 1345

Dział II. Podział spółek ....................................................................................... 1345
Art. 528.  [Podział spółek] .................................................................... 1345
Art. 529.  [Rodzaje podziałów] ............................................................. 1346

Spis treści



26

Art. 530.  [Rozwiązanie spółki dzielonej bez likwidacji] ........................ 1349
Art. 531.  [Sukcesja uniwersalna praw] ................................................ 1350
Art. 532.  [Odpowiednie stosowanie przepisów o powstaniu spółki] ... 1358
Art. 533.  [Uzgodnienie planu podziału] .............................................. 1359
Art. 534.  [Elementy planu podziału] ................................................... 1361
Art. 535.  [Zgłoszenie planu podziału do sądu] .................................... 1365
Art. 536.  [Pisemne sprawozdanie zarządu] ......................................... 1367
Art. 537.  [Badanie planu podziału przez biegłego] ............................. 1368
Art. 538.  [Opinia biegłego] ................................................................. 1369
Art. 5381.  [Zgoda wspólników na zwolnienie z obowiązku 

sporządzania dokumentów] ................................................. 1370
Art. 539.  [Zawiadomienie wspólników] ............................................... 1372
Art. 540.  [Przeglądanie dokumentów przez wspólników] ................... 1373
Art. 541.  [Uchwała o podziale] ........................................................... 1375
Art. 542.  [Zgłoszenie uchwały o podziale do sądu] ............................. 1380
Art. 543.  [Ogłoszenie podziału] .......................................................... 1384
Art. 544.  [Powództwo o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności 

uchwały o podziale] ............................................................. 1384
Art. 545.  [Skutki wyroku, wykreślenie wpisów] ................................... 1385
Art. 546.  [Odpowiedzialność za zobowiązania]................................... 1386
Art. 547.  [Osoby o szczególnych uprawnieniach] ................................ 1388
Art. 548.  [Odpowiedzialność członków organów] .............................. 1388
Art. 549.  [Odpowiedzialność biegłego] ............................................... 1389
Art. 550.  [Zakaz objęcia własnych udziałów] ...................................... 1390
Art. 5501.  [Podział w drodze rozdzielenia] ............................................ 1391

Dział III. Przekształcenia spółek .......................................................................... 1392
Rozdział 1. Przepisy ogólne ............................................................................ 1392

Art. 551.  [Przekształcenie spółki] ........................................................ 1392
Art. 552.  [Dzień przekształcenia, wykreślenie spółki 

przekształcanej].................................................................... 1395
Art. 553.  [Ciągłość podmiotowa spółki przekształcanej] ..................... 1396
Art. 554.  [Obowiązek podawania dawnej firmy] ................................. 1402
Art. 555.  [Odpowiednie stosowanie przepisów o powstaniu spółki] ... 1402
Art. 556.  [Wymogi przekształcenia] .................................................... 1404
Art. 557.  [Plan przekształcenia] ........................................................... 1406
Art. 558.  [Elementy planu przekształcenia] ......................................... 1407
Art. 559.  [Poddanie badaniu biegłego planu przekształcenia]............. 1409
Art. 560.  [Zawiadomienie wspólników] ............................................... 1410
Art. 561.  [Przeglądanie dokumentów przez wspólników] ................... 1412
Art. 562.  [Uchwała o przekształceniu] ................................................. 1413
Art. 563.  [Elementy uchwały o przekształceniu] .................................. 1414
Art. 563. [Elementy uchwały o przekształceniu] .................................. 1414
Art. 564.  [Wezwanie wspólników do oświadczenia 

o uczestnictwie] ................................................................... 1416
Art. 564. (uchylony) ............................................................................ 1416
Art. 565.  [Roszczenie o wypłatę] ......................................................... 1418

Spis treści



27

Art. 565. (uchylony) ............................................................................ 1418
Art. 566.  [Zastrzeżenia do wyceny] ..................................................... 1419
Art. 566. (uchylony) ............................................................................ 1420
Art. 567.  [Powództwo o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności 

uchwały o przekształceniu] .................................................. 1421
Art. 568.  [Odpowiedzialność za szkody] ............................................. 1422
Art. 569.  [Zgłoszenie wniosku o przekształcenie] ................................ 1423
Art. 569. [Zgłoszenie wniosku o przekształcenie] ................................ 1423
Art. 570.  [Ogłoszenie przekształcenia] ................................................ 1424

Rozdział 2. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową .................. 1425
Art. 571.  [Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową] .................. 1425
Art. 572.  [Uproszczone przekształcenie spółki jawnej] ........................ 1426
Art. 573.  [Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej 

w spółkę akcyjną] ................................................................. 1427
Art. 574.  [Odpowiedzialność wspólników] .......................................... 1428

Rozdział 3. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową .................. 1430
Art. 575.  [Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową] .................. 1430
Art. 576.  [Przekształcenie w spółkę komandytową bądź 

komandytowo-akcyjną] ........................................................ 1431
Art. 5761. [Żądanie odkupu udziałów lub akcji w spółce

przekształcanej] ................................................................... 1432
Rozdział 4. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową ....... 1436

Art. 577.  [Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę 
kapitałową] .......................................................................... 1436

Art. 578.  [Unieważnienie dokumentów akcji]...................................... 1438
Art. 579.  [Wygaśnięcie niektórych praw i obowiązków] ...................... 1438
Art. 5791. [Ogłoszenie planu przekształcenia; zabezpieczenie 

roszczeń wierzyciela spółki akcyjnej] .................................... 1440
Art. 580.  [Sytuacja obligatariuszy] ...................................................... 1441
Art. 580. [Sytuacja obligatariuszy] ....................................................... 1442

Rozdział 5. Przekształcenie spółki osobowej 
w inną spółkę osobową............................................................................... 1443

Art. 581.  [Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową].... 1443
Art. 582.  [Uproszczone przekształcenie spółki jawnej 

bądź partnerskiej] ................................................................ 1443
Art. 583.  [Żądanie przekształcenia przez spadkobiercę] ...................... 1444
Art. 584.  [Odpowiedzialność wspólników] .......................................... 1447

Rozdział 6. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową .................... 1449
Art. 5841.  [Dzień przekształcenia] ......................................................... 1449
Art. 5842.  [Prawa i obowiązki spółki przekształconej] ........................... 1449
Art. 5843.  [Firma] .................................................................................. 1452
Art. 5844.  [Odpowiednie zastosowanie przepisów] .............................. 1453
Art. 5845.  [Elementy obligatoryjne do przekształcenia] ........................ 1454
Art. 5846.  [Forma planu przekształcenia] .............................................. 1455
Art. 5847.  [Plan przekształcenia] ........................................................... 1455
Art. 5848.  [Zadania biegłego rewidenta] .............................................. 1456

Spis treści



28

Art. 5849.  [Oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy] ................. 1457
Art. 58410.  [Odpowiedzialność] .............................................................. 1458
Art. 58411.  [Wpis przekształcenia do rejestru] ........................................ 1460
Art. 58412.  [Ogłoszenie o przekształceniu] ............................................. 1461
Art. 58413.  [Zakres odpowiedzialności za zobowiązania 

przedsiębiorcy przekształconego] ......................................... 1461

Tytuł V. Przepisy karne ........................................................................................... 1463
Art. 585.  (uchylony) ............................................................................ 1463
Art. 586.  [Niezgłoszenie upadłości] ..................................................... 1463
Art. 587.  [Ogłoszenie nieprawdziwych danych] .................................. 1464
Art. 588.  [Dopuszczenie do nabycia własnych udziałów bądź akcji] ... 1465
Art. 589.  [Wydanie dokumentów imiennych w spółce z o.o.] ............. 1466
Art. 5891. [Dopuszczenie do wydania przez prostą spółkę akcyjną 

dokumentów będących tytułami uczestnictwa 
w dochodach lub podziale majątku spółki] .......................... 1466

Art. 590.  [Umożliwienie bezprawnego głosowania] ............................ 1467
Art. 591.  [Bezprawne posługiwanie się dokumentem] ........................ 1467
Art. 592.  [Bezprawne wydanie akcji] ................................................... 1468
Art. 592.  [Bezprawne wydanie akcji lub dopuszczenie 

do zarejestrowania akcji w rejestrze akcjonariuszy] ............. 1469
Art. 593.  [Właściwość rzeczowa sądów] ............................................. 1469
Art. 594.  [Delikty członków zarządu] .................................................. 1470
Art. 595.  [Wadliwe oznaczanie pism spółki] ........................................ 1471

Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe 
i przepisy końcowe ................................................................................................ 1473

Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących .................................................... 1473
Art. 596–609. (pominięte) ........................................................................ 1473

Dział II. Przepisy przejściowe .............................................................................. 1473
Art. 610.  [Utrata mocy przepisów dotychczasowych] ......................... 1473
Art. 611.  [Przepisy utrzymane w mocy] ............................................... 1473
Art. 612.  [Stosowanie przepisów ustawy] ........................................... 1474
Art. 613.  [Uprawnienia nabyte] ........................................................... 1474
Art. 614.  [Odpowiednie stosowanie przepisów do świadectw 

założycielskich i akcji użytkowych] ....................................... 1474
Art. 615.  [Stosowanie nowej ustawy do obowiązków członków 

organów] ............................................................................. 1474
Art. 616.  [Stosowanie przepisów dotychczasowych w kwestii 

rejestracji] ............................................................................ 1474
Art. 617.  [Stosowanie przepisów dotychczasowych w sprawach 

o połączenie i przekształcenie] ............................................. 1475
Art. 618.  [Koncesje, zezwolenia i ulgi] ................................................. 1475
Art. 619.  [Uchwały wspólników i organów spółek] ............................. 1475
Art. 620.  [Ocena skutków zdarzeń zaistniałych] .................................. 1475
Art. 621.  [Roszczenia sprzed wejścia w życie ustawy] ......................... 1475
Art. 622.  [Wszczęte sprawy sądowe] ................................................... 1476

Spis treści



29

Art. 623.  [Dostosowanie umów i statutów] ........................................ 1476
Art. 624.  [Dostosowanie wysokości kapitału] ...................................... 1476
Art. 625.  [Uprzywilejowanie Skarbu Państwa] ..................................... 1477
Art. 626–627. (uchylone) ......................................................................... 1477
Art. 628.  [Wątpliwości intertemporalne] ............................................. 1477
Art. 629.  [Nawiązanie do Kodeksu handlowego] ................................ 1477
Art. 630.  [Przepisy o rejestrze handlowym, firmie i prokurze] ............. 1477

Dział III. Przepisy końcowe ................................................................................. 1478
Art. 631.  [Utrata mocy obowiązującej] ................................................ 1478
Art. 632.  (uchylony) ............................................................................ 1478
Art. 633.  [Wejście w życie ustawy] ...................................................... 1478

Bibliografia .......................................................................................................... 1479

Spis treści



30



31

Wykaz skrótów

Akty prawne

dyrektywa – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 
2017/1132   z 14.06.2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek 

(Dz.Urz. UE L 169 z 30.06.2017 r., s. 46)
k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1145 ze zm.)
k.h. – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.06.1934 r. – 

Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.)
k.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 

ze zm.)
k.k.w. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 676 ze zm.)
Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. 

Nr 78, poz. 483 ze zm.)
k.p. – ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 

ze zm.)
k.p.c. – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1460 ze zm.)
k.p.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1987 ze zm.)
k.r.o. – ustawa z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 2086 ze zm.)
k.s.h. – ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 505 ze zm.)
pr. adw. – ustawa z 26.05.1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1513 ze zm.)
pr. bud. – ustawa z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1186 ze zm.)
pr. farm. – ustawa z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 499 ze zm.)



32

Wykaz skrótów

pr. poczt. – ustawa z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2188 ze zm.) 

pr. przeds. – ustawa z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1292 ze zm.)

pr. spółdz. – ustawa z 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1285 ze zm.)

pr. upad. – ustawa z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 498 ze zm.)

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający zna-
czenie dla EOG) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., s. 1)

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

TWE – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsoli-
dowana Dz.Urz. UE C 321E z 29.12.2006 r., s. 37)

u.g.k. – ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 712 ze zm.)

u.g.n. – ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

u.k.n.u.p. – ustawa z 30.08.1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnie-
niach pracowników (Dz.U. z 2019 r. poz. 2181)

u.k.w.h. – ustawa z 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 2204)

u.o. – ustawa z 15.01.2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 483 
ze zm.)

u.o.i.f. – ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.)

u.o.k.k. – ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.)

u.o.p. – ustawa z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wpro-
wadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 623 ze zm.) 

u.p.d.o.f. – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

u.p.d.o.p. – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób praw-
nych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.)

u.p.e.a. – ustawa z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.) 
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u.rach. – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 
ze zm.)

u.s.u.s. – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.)

ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1500 ze zm.)

u.z.p. – ustawa z 8.06.2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie za-
wodowym psychologów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1026) 

u.z.r. – ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zasta-
wów (Dz.U. z 2018 r. poz. 2017) 

Periodyki

Biul. SAKa – Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Biul. SN – Biuletyn Sądu Najwyższego
KPP – Kwartalnik Prawa Prywatnego 
KSAG – Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej
Mon. Praw. – Monitor Prawniczy
Mon. Pr. Hand. – Monitor Prawa Handlowego
Mon. Pr. Pr. – Monitor Prawa Pracy
ONSAiWSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Woje-

wódzkiego Sądu Administracyjnego
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSN – Orzecznictwo Sądu Najwyższego
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNC-ZD – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Zbiór Dodat-

kowy
OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
PiP – Państwo i Prawo
POP – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
POSAG – Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
PPH – Przegląd Prawa Handlowego
PPW – Prawo Papierów Wartościowych
Pr. Bank. – Prawo Bankowe
PS – Przegląd Sądowy
St. Praw. – Studia Prawnicze
TPP – Transformacje Prawa Prywatnego
ZOTSiS – Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej 

Instancji
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Inne

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny 
SA – Sąd Apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
SO – Sąd Okręgowy
WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny
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Przedmowa

Niniejsza publikacja zawiera omówienie przepisów kodeksu spółek handlowych, oparte 
przede wszystkim na bogatym, już prawie dwudziestoletnim, dorobku judykatury. 
Podstawę formułowanych w tym komentarzu poglądów stanowi również niezwykle 
obszerna i wszechstronna literatura przedmiotu. Z uwagi jednak na przyjętą formułę jed-
notomowego opracowania, odwołania do wypowiedzi przedstawicieli nauki prawa spó-
łek handlowych musiały zostać ograniczone do zaprezentowania jedynie części z nich, 
bez zagłębiania się w toczone na gruncie komentowanych regulacji spory doktrynalne. 

W trakcie prac nad niniejszym komentarzem przepisy kodeksu spółek handlowych były 
kilkukrotnie nowelizowane. Ostatnią ze zmian, która weszła w życie przed przekaza-
niem tekstu do druku (tj. przed 1.12.2019 r.), była nowelizacja przepisów kodeksu spółek 
handlowych dokonana ustawą z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i wa-
runkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obro-
tu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2217). Część 
nowelizacji, w tym bardzo poważna, dotycząca wprowadzenia do kodeksu spółek hand-
lowych nowego typu spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej, zacznie wprawdzie obo-
wiązywać dopiero w 2020 r., jednakże została uchwalona i ogłoszona w Dzienniku Ustaw 
jeszcze przed zakończeniem prac nad niniejszym komentarzem. Z tego względu, mimo 
że datą wyznaczającą stan prawny dla niniejszego opracowania jest 1.12.2019 r., nowe 
regulacje kodeksu spółek handlowych, które wejdą w życie z dniem 1.01.2020 r. (tj. zmia-
ny wprowadzane do kodeksu spółek handlowych od 1.01.2020 r. ustawą z 30.08.2019 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 
poz. 1798) oraz z dniem 1.03.2020 r. (tj. zmiany wprowadzone do kodeksu spółek hand-
lowych z dniem 1.03.2020 r. ustawą z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek 
handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1655) zostały również uwzględ-
nione i skomentowane. Tekst przepisów kodeksu spółek handlowych w brzmieniu obo-
wiązującym odpowiednio od 1.01. i od 1.03.2020 r. został zaznaczony kursywą i stosow-
nie opisany, dla odróżnienia go od obecnie obowiązującego stanu prawnego. 

Lublin, 1 grudnia 2019 r. 
dr hab. Małgorzata Dumkiewicz, prof. UMCS
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Ustawa
z dnia 15 września 2000 r.

Kodeks spółek handlowych
1

(Dz.U. z 2019 r. poz. 505; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1543, poz. 1655, poz. 1798, poz. 2217)

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji następujących dyrektyw Wspólnot 
Europejskich:
1) pierwszej dyrektywy Rady 68/151/EWG z 9.03.1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wy-

magane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu 
uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspól-
ników jak i osób trzecich (Dz.Urz. WE L 65 z 14.03.1968, s. 8 ze zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 3 ze zm.);

2)  drugiej dyrektywy Rady 77/91/EWG z 13.12.1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wyma-
gane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzys-
kania 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, 
s. 1 ze zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 8 ze zm.);

3)  trzeciej dyrektywy Rady 78/855/EWG z 9.10.1978 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, s. 36 ze zm.; Dz.Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 42 ze zm.);

4)  szóstej dyrektywy Rady 82/891/EWG z 17.12.1982 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g Traktatu 
dotyczącej podziału spółek akcyjnych (Dz.Urz. WE L 378 z 31.12.1982, s. 47 ze zm.; Dz.Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 50 ze zm.);

5)  jedenastej dyrektywy Rady 89/666/EWG z 21.12.1989 r. dotyczącej wymogów ujawniania informacji 
odnośnie do oddziałów utworzonych w Państwie Członkowskim przez niektóre rodzaje spółek pod-
legających prawu innego państwa (Dz.Urz. WE L 395 z 30.12.1989, s. 36 ze zm.; Dz.Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 100 ze zm.);

6)  dwunastej dyrektywy Rady 89/667/EWG w sprawie prawa spółek z dnia 21.12.1989 r. dotyczącej jed-
noosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Dz.Urz. WE L 395 z 30.12.1989, s. 40 ze zm.; 
Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 104 ze zm.);

7)  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/17/WE z 19.03.2001 r. w sprawie reorganizacji i li-
kwidacji zakładów ubezpieczeń (Dz.Urz. WE L 110 z 20.04.2001, s. 28; Dz.Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 6, t. 4, s. 3);

8)  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE z 4.04.2001 r. w sprawie reorganizacji i li-
kwidacji instytucji kredytowych (Dz.Urz. WE L 125 z 05.05.2001, s. 15; Dz.Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 6, t. 4, s. 15).
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TYT  UŁ I
Przepisy ogólne

DZIAŁ I
Przepisy wspólne

 Art. 1.  [Zakres regulacji, rodzaje spółek]

§ 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łącze-
nie, podział i przekształcanie spółek handlowych.
§ 2. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandyto-
wa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spół-
ka akcyjna.
§ 2.2 Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandyto-
wa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta 
spółka akcyjna i spółka akcyjna.

1. Artykuł 1 k.s.h. określa zakres regulacji całego aktu prawnego i jednocześnie odzwi e r-
ciedla jego systematykę. Przepisy kodeksu spółek handlowych w sposób kompleksowy 
normują zasady działania spółek handlowych, począwszy od ich tworzenia oraz orga-
nizacji poprzez funkcjonowanie i rozwiązanie aż po procesy transformacyjne, którym 
mogą one ulegać. Z tym że w przypadku spółek osobowych zastosowano technikę ode-
słań do całościowych w tym zakresie rozwiązań zawartych w przepisach o spółce jaw-
nej. Natomiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna uregulowane 
zostały w sposób odrębny, mimo tego, że wiele rozwiązań jest w ich przypadku analo-
gicznych. Z tego względu brak jest podstaw do odpowiedniego stosowania zarówno 
przepisów o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki akcyjnej, jak i o spółce 
akcyjnej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W bardzo ostrożnym zakresie, 

2 Art. 1 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z 19.07.2019 r. (Dz.U. poz. 1655) zmieniającej nin. ustawę 
z dniem 1.03.2020 r.
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w przypadku luki regulacyjnej w przepisach o spółce z ograniczoną odpowiedzialnoś-
cią, dopuszcza się natomiast w doktrynie stosowanie na zasadzie analogii legis przepi-
sów o spółce akcyjnej (zob. m.in. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I, 
Warszawa 2019, s. 39–40; S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, 
J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. I, Komentarz do art. 1–150, Warszawa 2006, s. 45; 
A. Opalski, A.W. Wiśniewski [w:] Kodeks spółek handlow ych, t. IIIA, Spółka akcyjna, 
Warszawa 2016, s. 94). Możliwość stosowania analogii w odwrotnym kierunku (tj. prze-
pisów o spółce z o.o. do spółki akcyjnej) należy natomiast wykluczyć. Spółka akcyjna 
jest bowiem bardziej zaawansowaną od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością po-
stacią spółki kapitałowej, która w przepisach ustaw szczególnych wskazywana jest jako 
wyłączna forma spółki handlowej dla prowadzenia określonych rodzajów działalności 
(np. bankowej, ubezpieczeniowej, funduszy inwestycyjnych). Od 1.03.2020 r. katalog 
spółek handlowych ulegnie rozszerzeniu o nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę 
akcyjną. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy wprowadzającej do kodeksu 
spółek handlowych przepisy o prostej spółce akcyjnej (druk sejmowy nr 3236, s. 8), ten 
typ spółki łączy w sobie cechy spółki osobowej ze spółką kapitałową, choć przeważają 
w niej cechy konstrukcyjne charakterystyczne dla spółek kapitałowych, co ostatecznie 
przesądziło o unormowaniu prostej spółki akcyjnej w ramach tytułu III kodeksu spółek 
handlowych. W przeciwieństwie jednak do pozostałych spółek kapitałowych, w regula-
cji dotyczącej prostej spółki zastosowano metodę odesłań do odpowiedniego stosowa-
nia, w kwestiach nieuregulowanych odrębnie, przepisów o spółce z ograniczoną odpo-
wiedzialnością albo przepisów o spółce akcyjnej (zob. komentarz do art. 300¹ i n. k.s.h.). 

2. Kompleksowość regulacji kodeksu spółek handlowych nie oznacza jednak, że jest to akt 
r e gulujący wszelkie aspekty funkcjonowania tych spółek w obrocie prawnym. Wśród 
ustaw, które znajdują zastosowanie do spółek handlowych, poza kodeksem cywilnym 
(szerzej zob. komentarz do art. 2 k.s.h.) wymienić należy przede wszystkim: ustawę 
o KRS (regulującą zasady wpisywania do rejestru podmiotów podlegających obowiąz-
kowi rejestracyjnemu na podstawie przepisów szczególnych), ustawę – Prawo przedsię-
biorców (w zakresie podejmowania i wykonywania przez spółki handlowe na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej), ustawę o rachunkowości (w za-
kresie, w jakim spółki handlowe podlegają obowiązkom wynikającym z tej ustawy), 
ustawę – Prawo upadłościowe i ustawę – Prawo restrukturyzacyjne (w zakresie podstaw 
i zasad prowadzenia postępowań upadłościowego i restrukturyzacyjnego spółek hand-
lowych), ustawę o ofercie publicznej (w stosunku do spółek posiadających status spółek 
publicznych w rozumieniu tej ustawy), ustawę o obligacjach (w zakresie dopuszczalno-
ści i zasad emitowania przez spółki handlowe obligacji).

3. W § 2 art. 1 k.s.h. określony został zamknięty katalog spółek handlowych. Przepis ten 
w s w oisty sposób, tj. poprzez enumeratywne wyliczenie, definiuje spółki handlowe. 
Poza tak ujętą definicją, a co za tym idzie – poza zakresem regulacji kodeksu spółek 
handlowych, pozostaje więc spółka cywilna (art. 860 i n. k.c.), a także spółka cicha, 
która była normowana przepisami kodeksu handlowego (art. 682–695 k.h.), a obec-

Art. 1 Tytuł I. Przepisy ogólne
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nie nie jest przedmiotem szczególnej regulacji (przyjmuje się, że zawieranie umowy 
spółki cichej możliwe jest de lege lata na zasadzie swobody umów – art. 3531 k.c. – 
zob. m.in. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, 
t. I, red. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Warszawa 2011, s. 31).

 Art. 2.  [Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu cywilnego]

W sprawach określonych w art. 1 § 1 nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepi-
sy Kodeksu cywilnego. Jeżeli wymaga tego właściwość (natura) stosunku prawnego 
spółki handlowej, przepisy Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

1. Artykuł 2 k.s.h. podkreśla fakt, że prawo spółek nie stanowi odrębnej gałęzi prawa, lecz 
wyspe cjalizowaną dziedzinę prawa cywilnego. Tym samym, mimo swej specyfiki, jest 
w nim głęboko osadzone. W doktrynie przyjmuje się, że w art. 2 k.s.h. przejawia się 
zasada jedności prawa cywilnego (zob. szerzej A. Kidyba, Kodeks..., t. I, 2019, s. 34; 
S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks..., t. I, 
2006, s. 36 i n.). Spółki handlowe, podobnie jak osoby je tworzące, podlegają bowiem 
analogicznym regułom jak każdy inny podmiot obrotu cywilnoprawnego. Określone 
aspekty ich działania uregulowane zostały w sposób szczególny, co nie wyłącza jednak 
potrzeby stosowania kodeksu cywilnego w pozostałym zakresie. W art. 2 k.s.h. (poprzez 
odesłanie do art. 1 k.s.h.) sprecyzowane zostało przy tym, co oznacza w omawianym 
przypadku „w pozostałym zakresie”. Chodzi mianowicie o nieuregulowane w kodeksie 
spółek handlowych kwestie dotyczące: tworzenia, organizacji, funkcjonowania, rozwią-
zywania, łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych. We wszystkich tych 
sprawach przepisy kodeksu spółek handlowych stanowią bowiem lex specialis wobec 
kodeksu cywilnego. Dopiero w przypadku, gdy brak jest w kodeksie spółek handlowych 
regulacji adekwatnej dla stanu faktycznego mieszczącego się w powyższym zakresie, 
podlega on ocenie według przepisów kodeksu cywilnego. Zasadą jest przy tym stosowa-
nie tych przepisów wprost. Tylko wówczas, gdy jest to uzasadnione właściwością (natu-
rą) stosunku prawnego spółki handlowej, może to mieć miejsce jedynie odpowiednio. 
Oznacza to, że w przypadku, gdy zastosowanie określonego przepisu kodeksu cywilne-
go wprost prowadziłoby do wypaczenia istoty stosunku spółki handlowej, dopuszczal-
na jest jego modyfikacja w taki sposób, aby zachować jednocześnie specyfikę stosunku 
spółki handlowej oraz istotę (ogólny sens) normy wynikającej z kodeksu cywilnego. 
Jeżeli zaś okaże się to niemożliwe, dopuszczalne jest niezastosowanie przepisu kodeksu 
cywilnego („odpowiedniość” stosowania zakłada bowiem również odstąpienie od tego).

2. Jako przykład zastosowania przepisów kodeksu cywilnego do czynności związanej 
z tworzeniem spó łki handlowej można wskazać wyrok Sądu Najwyższego z 7.08.2014 r. 
(II CSK 740/13, LEX nr 1506509). W orzeczeniu tym sąd przyjął, że czynność praw-
na zobowiązująca do przeniesienia prawa na rzecz spółki w organizacji może wywołać 
zarazem skutek rozporządzający, przy spełnieniu przesłanek z art. 155 § 1 k.c. w zw. 
z art. 2 k.s.h. Zgodnie z art. 11 § 1 k.s.h. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w or-

Dział I. Przepisy wspólne Art. 2
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KOMENTARZE PRAKTYCZNE

Małgorzata Dumkiewicz – doktor habilitowana nauk prawnych, zatrudniona na stanowisku 
profesora UMCS w Katedrze Prawa Handlowego i Gospodarczego Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie; radca prawny; autorka publikacji z zakresu prawa handlowego, 
w tym monografii Wspólność udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (2011) oraz 
Odpowiedzialność odszkodowawcza za podejmowanie wadliwych uchwał zgromadzeń spółek 
kapitałowych (2016), a także komentarza orzeczniczego Kodeks spółek handlowych. Wybór 
orzecznictwa (2015).

Komentarz stanowi zwięzłe omówienie przepisów kodeksu spółek handlowych, osadzone 
w szerokim kontekście bogatego dorobku orzecznictwa wypracowanego przez prawie dwa-
dzieścia lat obowiązywania kodeksu, oraz problemów, jakie przy jego stosowaniu wyłoniły się 
w praktyce funkcjonowania spółek handlowych. 

W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany kodeksu spółek handlowych, w tym wynikające 
z ustawy z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
oraz niektórych innych ustaw. W opracowaniu znalazło się również omówienie ponad 130 
dodanych do kodeksu artykułów regulujących nowy typ spółki kapitałowej – prostej spółki 
akcyjnej, które zaczną obowiązywać od 1.03.2020 r.

Autorka przedstawia ponadto uwagi dotyczące wybranych kwestii spornych, które pojawiły się 
w doktrynie i orzecznictwie na gruncie komentowanych przepisów.

Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, 
doradców podatkowych, a także aplikantów zawodów prawniczych oraz przedstawicieli nauki 
prawa handlowego.
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