
Prawo 
handlowe
Zbiór PrZEPiSóW

2021
Stan prawny na 15 lutego 2021 r.

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

CENA 69 ZŁ (W TYM 5% VAT) 

Praw
o handlow

e
Zbiór PrZEPiSóW

Stan prawny  
na 15 lutego  

2021

Zbiór uwzględnia zmiany, które zostały opublikowane  
do dnia 15 lutego 2021 r., w tym m.in.:
Kodeks spółek handlowych,  Krajowy Rejestr Sądowy,  
Prawo upadłościowe:

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

Kodeks spółek handlowych, Krajowy Rejestr Sądowy,  
Prawo upadłościowe, Prawo restrukturyzacyjne, Udostępnianie 
informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych:

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

Kodeks spółek handlowych, Krajowy Rejestr Sądowy,  
Prawo upadłościowe, Prawo restrukturyzacyjne:

• ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.)

Kodeks spółek handlowych, Europejskie zgrupowanie interesów 
gospodarczych i spółka europejska:

• ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek 
handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798 ze zm.)

Kodeks spółek handlowych, Krajowy Rejestr Sądowy,  
Prawo upadłościowe, Udostępnianie informacji gospodarczych 
i wymiana danych gospodarczych:

• ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych  
(Dz.U. poz. 2320)

Wykaz wszystkich uwzględnionych zmian zamieszczono przed spisem 
treści.

z amówienia :
infolinia 801 04 45 45
Z amóWiEnia@WoltErSkluWEr.Pl
W W W.Profinfo.Pl 



2021

WARSZAWA 2021

Stan prawny na 15 lutego 2021 r.

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

Prawo 
handlowe
Zbiór PrZEPiSóW

Zamów książkę w księgarni internetowej

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


Stan prawny na 15 lutego 2021 r.

Wydawca 
Małgorzata Stańczak

Redaktor prowadzący 
Joanna Tchorek

Projekt okładek serii
Wojtek Kwiecień-Janikowski, Przemek Dębowski

Tytuły umieszczone nad jednostkami redakcyjnymi i wyróżnione tekstem pogrubionym pochodzą  
od wydawnictwa i nie są częścią aktu normatywnego.

© Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2021

iSbn 978-83-8223-863-1
35. wydanie

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

księgarnia internetowa www.profinfo.pl



KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH:

3 września 2020 r.     – �ustawa� z� 16� października� 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�
(Dz.U.�poz.�2217�ze�zm.)

3 września 2020 r.     – �ustawa�z�31�marca�2020�r.�o�zmianie�ustawy�o�szczególnych�rozwiązaniach��
związanych��z��zapobieganiem,��przeciwdziałaniem��i��zwalczaniem�COVID-19,�
innych�chorób�zakaźnych�oraz�wywołanych�nimi�sytuacji�kryzysowych�oraz�
niektórych�innych�ustaw�(Dz.U.�poz.�568�ze�zm.)

4 września 2020 r.     –  obwieszczenie�Marszałka�Sejmu�Rzeczypospolitej�Polskiej�z�22�lipca�2020�r. 
w�sprawie�ogłoszenia�jednolitego�tekstu�ustawy�–�Kodeks�spółek�handlowych�
(Dz.U.�poz.�1526)

1 marca 2021 r., 1 lipca 2021 r.  –  ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798 ze zm.)

1 marca 2021 r., 1 lipca 2021 r.  –  ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 288 ze zm.)

1 lipca 2021 r.    –  ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądo-
wym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.)

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

1 lipca 2021 r.     –  ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.)

1 lipca 2021 r.    –  ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U.  
poz. 2320)

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY:

18 stycznia 2021 r.  –  obwieszczenie�Marszałka�Sejmu�Rzeczypospolitej�Polskiej�z�8�grudnia�2020�r. 
w�sprawie�ogłoszenia�jednolitego�tekstu�ustawy�o�Krajowym�Rejestrze� 
Sądowym�(Dz.U.�z�2021�r.�poz.�112)

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

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

1 lipca 2021 r.  ��� –� ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.)

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

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: 



PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW:

26 stycznia 2021 r. � –��obwieszczenie�Marszałka�Sejmu�Rzeczypospolitej�Polskiej�z�8�grudnia�2020�r. 
w�sprawie�ogłoszenia�jednolitego�tekstu�ustawy�–�Prawo�przedsiębiorców�
(Dz.U.�z�2021�r.�poz.�162)

PRAWO UPADŁOŚCIOWE:

1 grudnia 2020 r.  � –��ustawa�z�30�sierpnia�2019�r.�o�zmianie�ustawy�–�Prawo�upadłościowe�oraz�
niektórych�innych�ustaw�(Dz.U.�poz.�1802�ze�zm.)

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

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

1 lipca 2021 r. –� ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.)

1 lipca 2021 r.� –��ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U.  
poz. 2320)

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE:

11 sierpnia 2020 r.  � –��ustawa�z�16�lipca�2020�r.�o�udzielaniu�pomocy�publicznej�w�celu�ratowania�
lub�restrukturyzacji�przedsiębiorców�(Dz.U.�poz.�1298)

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

1 lipca 2021 r. –��ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.)

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH
I WYMIANA DANYCH GOSPODARCZYCH:

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

1 lipca 2021 r.� –��ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U.  
poz. 2320)

EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW
GOSPODARCZYCH I SPÓŁKA EUROPEJSKA:

1 marca 2021 r. –  ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798 ze zm.)

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

o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

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

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1842;
zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157, poz. 2255, poz. 2275, 

poz. 2320, poz. 2327, poz. 2338, poz. 2361, poz. 2401; 
z 2021 r. poz. 11, poz. 159, poz. 180)

(wyciąg)

(...)

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe

(...)

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

a odpowiedzialnośæ cz³onków organów spó³ek za wyrz¹dzon¹ szkodê

Art. 15u.1 Za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym 
z prawem lub postanowieniami umowy spółki, o której mowa w art. 293 § 1 albo 
art. 483 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 

1 Art. 15u dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy z 31 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 568 ze zm.) zmienia-
jącej nin. ustawę z dniem 31 marca 2020 r.
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z 2020 r. poz. 1526), nie odpowiada wobec spółki członek zarządu, rady nadzorczej, 
komisji rewizyjnej oraz likwidator, który nie ustala lub nie dochodzi od strony umo-
wy, o której mowa w art. 15r ust. 1, należności powstałych w związku z niewyko-
naniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publiczne-
go na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o którym mowa 
w art. 15r ust. 1, lub zmienia umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie 
z art. 15r ust. 4.

(...)

Termin na zg³oszenie wniosku o og³oszenie upad³ości

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

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

(...)

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

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem...Art. 15zzra
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Utrata mocy przepisów ustawy

Art. 36.3 1.4 Przepisy art. 4b–4d, art. 5, art.  6 ust. 1, a rt. 7b, art. 7d , art. 8,  
art. 10– 10c, art. 11–11c, ar t. 12, art. 12 b, art. 13 , art. 14 –14b tracą moc  po upływie 
180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2.5 Przepisy art. 6 ust. 2, art . 15zn, art. 15 va i art. 1 5vb tracą mo c z dniem 1 stycz-
nia 2021 r.

3.6 Przepisy art. 7, art. 9  oraz art. 31  tracą moc p o upływie 365 dni od dnia wej-
ścia w życie niniejszej ustawy.

3a.7 Przepisy art. 8d–8f tracą moc z dniem 30 czerwca 2021 r.
4. (uchylony)
5.8 (uchylony)
6.9 Przepisy art. 15zzzzzy tracą  moc po upływie 6 miesięcy od dnia odwoła-

nia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażenia-
mi wirusem SARS-CoV-2 ogłoszonego na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 u stawy z dnia 
5 gr udnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u lu-
dzi.

Wejście w ¿ycie

Art. 37.10 Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

3 Art. 36 zmieniony przez art. 73 pkt 69 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 695 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 r.

4 Art. 36 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z  14 sierpnia 2020 r. (Dz.U. poz.1478) zmie-
niającej nin. ustawę z dniem 5 września 2020 r.

5 Art. 36 ust. 2 zmieniony przez art. 77 pkt 74 ustawy z 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1086) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r.

6 Art. 36 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 34 lit. a ustawy z 21 stycznia 2021 r. (Dz.U. poz.159) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 stycznia 2021 r.

7 Art. 36 ust. 3a dodany przez art. 1 pkt 34 lit. b ustawy z 21 stycznia 2021 r. (Dz.U. poz.159) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 stycznia 2021 r.

8 Art. 36 ust. 5 uchylony przez art. 1 pkt 39 ustawy z  9 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2255) zmie-
niającej nin. ustawę z dniem 16 grudnia 2020 r.

9 Art. 36 ust. 6 dodany przez art. 46 pkt 48 ustawy z 14 maja 2020 r. (Dz.U. poz. 875 ze zm.) zmie-
niającej nin. ustawę z dniem 16 maja 2020 r.

10 Ustawa wchodzi w życie z dniem 8 marca 2020 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem... Art. 36–37
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Ustawa
z dnia 19 czerwca 2020 r.

o dopłatach do oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych przedsiębiorcom 

dotkniętym skutkami COVID-19 oraz 
o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie 
układu w związku z wystąpieniem COVID-19

(Dz.U. poz. 1086; 
zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1423; z 2021 r. poz. 159)

(wyciąg)

(...)

Rozdział 6
Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Obwieszczenie o otwarciu postêpowania o zatwierdzeniu uk³adu

Art. 15. 1. Do dnia 30 czerwca 2021 r. podmiot, do którego stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 15 maj a 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814), 
który zawarł z doradcą restrukturyzacyjnym umowę, o której mowa w art. 210 tej 
ustawy,  może obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postę-
powania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
15 maja  2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępo-
wania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z poniższych przepisów.

2. Obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1, każdy z uprawn ionych może do-
konać tylko jednokrotnie.

3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię i  nazwisko dłużnika 
albo jego nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo 
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numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku dane umożliwia-
jące jego jednoznaczną identyfikację, oświadczenie o otwarciu postępowania o za-
twierdzenie układu, imię i nazwisko nadzorcy układu albo nazwę spółki handlowej 
będącej nadzorcą układu oraz odpowiednio numer licencji nadzorcy układu albo 
numer spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz wskazanie dnia układowego.

4. O dokonaniu obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1, nadzorca układ u za-
wiadamia sąd właściwy do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu, o którym 
mowa w art. 219 ustawy z dnia  15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, w ter-
minie 3 dni od jego dokonania.

5. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, może być dokona ne po przygoto-
waniu przez dłużnika propozycji układowych oraz spisu wierzytelności, spisu wie-
rzytelności spornych i przekazaniu ich nadzorcy układu.

Dzieñ otwarcia postêpowania o zatwierdzeniu uk³adu; dzieñ uk³adowy; 
zawieszenie postêpowañ egzekucyjnych; niedopuszczalnośæ wszczêcia 
postêpowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia 
o zabezpieczeniu roszczenia lub zarz¹dzenia zabezpieczenia roszczenia

Art. 16. 1. Dzień dokonania obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1, 
jest dn iem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu.

2. Dzień układowy nie może przypadać wcześniej niż 7 dni przed złożeniem 
wniosku o dokonanie obwieszczenia i nie później niż 7 dni po dniu jego złożenia.

3. Z dniem dokonania obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1, do dnia  
umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu:

1) postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa 
układem oraz dotyczące wierzytelności, o której mowa w art. 17, wszczęte 
przed  dniem otwarcia postępowania, o którym mowa w ust. 1, ulega zawie-
szen iu z mocy prawa;

2) wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o za-
bezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynika-
jącego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz wierzytelności, 
o której mowa w art. 17, jest niedopusz czalne;

3) przepisy art. 252, art. 253 oraz  art. 256  ustawy z dnia  15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne stosuje się odpowiednio; zezwolenia, o których mowa 
w art. 256 ust. 1 ustawy z  dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, 
wydaje nadzorca układu.

Objêcie wierzytelności uk³adem bez konieczności udzielenia 
zgody przez wierzyciela

Art. 17. 1. Jeżeli propozycje układowe przewidują pełne zaspokojenie wierzytel-
ności, o której mowa w art. 260 ust. 1 ustawy z  dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restruk-
turyzacyjne, w terminie określonym w układzie, wraz z należnościami ubocznymi, 
które były przewidziane w umowie będącej podstawą ustanowienia zabezpieczenia, 
nawet jeżeli umowa ta została skutecznie rozwiązana lub wygasła, albo jej zaspokoje-
nie w stopniu nie niższym od tego, jakiego można się spodziewać w przypadku do-

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych...Art. 16–17
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chodzenia wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi z przedmiotu zabezpie-
czenia – do objęcia tej wierzytelności układem nie jest konieczna zgoda wierzyciela.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowied nio do wierzytelności zabezpieczonych 
w sposób określony w art. 249 ustawy z dnia 15 m aja 2015 r. – Prawo restruktury-
zacyjne.

Uchylenie skutków dokonania obwieszczenia o otwarciu 
postêpowania o zatwierdzeniu uk³adu

Art. 18. 1. Na wniosek wierzyciela, dłużnika lub nadzorcy układu sąd uchyla 
skutki dokonania obwieszczenia, o których mowa w art. 16 ust. 3, jeżeli prowa dzą 
one do pokrzywdzenia wierzycieli. Przed wydaniem postanowienia sąd może wy-
słuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Uchylenie skutków dokonania 
obwieszczenia powoduje także uchylenie ograniczenia dłużnika w sprawowaniu za-
rządu, o którym mowa w art. 22 ust. 1.

2. Nadzorca układu obwieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 
o uchyleniu skutków dokonania obwieszczenia, o których mowa w art. 16 ust. 3.

Wyznaczenie terminu zgromadzenia wierzycieli w celu g³osowania 
nad uk³adem; przeprowadzenie zgromadzenia wierzycieli w trybie zdalnym; 

ustalenie i stwierdzenie przyjêcia uk³adu

Art. 19. 1. Niezależnie od zbierania głosów, o którym mowa w art. 212 ustawy 
z dnia 15 ma ja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, nadzorca układu może wyzna-
czyć termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadze-
niu wierzycieli przewodniczy nadzorca układu.

2. W razie objęcia układem wierzytelności, o których mowa w art. 17, wierzy-
cieli, o który ch mowa w art. 17, należy traktować jak o odrębną kategorię interesów.

3. Jeżeli istnieją możliwości techniczne, głosowanie na zgromadzeniu wierzy-
cieli może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków ko-
munikacji. Głosowanie z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji 
obejmuje w szczególności transmisję zgromadzenia wierzycieli w czasie rzeczywi-
stym, w ramach której wierzyciele mogą wypowiadać się w toku zgromadzenia wie-
rzycieli, przebywając w miejscu innym niż miejsce zgromadzenia wierzycieli. Udział 
wierzycieli w zgromadzeniu może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, 
które są niezbędne do identyfikacji wierzycieli i zapewnienia bezpieczeństwa ko-
munikacji elektronicznej.

4. Protokół ze zgromadzenia wierzycieli przeprowadzonego z wykorzystaniem 
elektronicznych środków komunikacji zawiera zapis posiedzenia na elektronicz-
nym nośniku danych.

5. Do zgromadzenia wierzycieli wyznaczonego przez nadzorcę układu stosu-
je się odpowiednio przepisy o zgromadzeniu wierzycieli zawarte w ustawie z dnia 
15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne oraz w art. 264 tej ustawy.

6. Przyję cie układu określonego niniejszymi przepisami ustala się w oparciu 
o art. 119 ustawy z dnia 15 maja  2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Przyjęcie ukła-
du stwierdza nadzorca układu.

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych... Art. 18–19
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Umorzenie postêpowania o zatwierdzenie uk³adu

Art. 20. 1. Postępowanie o zatwierdzenie układu umarza się z mocy prawa, 
jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia nie wpłynie do sądu 
wniosek o zatwierdzenie układu.

2. Na wniosek dłużnika, wierzyciela albo innej osoby mającej w tym interes 
prawny, sąd wydaje postanowienie stwierdzające umorzenie postępowania z mocy 
prawa.

Wynagrodzenie nadzorcy uk³adu

Art. 21. 1. W przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców wy-
nagrodzenie nadzorcy układu nie może być wyższe niż 15% kwoty przeznaczonej 
dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu, a ponadto:

1) w przypadku gdy kwota przeznaczona dla wierzycieli zgodnie z postanowie-
niami układu przekracza 100 000 złotych, wynagrodzenie od kwoty prze-
wyższającej 100 000 złotych nie może przekroczyć równowartości 3% kwoty 
przeznaczonej dla wierzycieli;

2) w przypadku gdy kwota przeznaczona dla wierzycieli zgodnie z postanowie-
niami układu przekracza 500 000 złotych, wynagrodzenie od kwoty prze-
wyższającej 500 000 złotych nie może przekroczyć równowartości 1% kwoty 
przeznaczonej dla wierzycieli.

2. W przypadku prawomocnej odmowy zatwierdzenia układu lub umorzenia 
postępowania, wynagrodzenie nadzorcy układu przewidziane w umowie nie może 
przekroczyć dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Przepis art. 49 ustawy z dnia 15 maja 2 015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 
stosuje się.

Zarz¹d maj¹tkiem d³u¿nika

Art. 22. 1. Przepisu art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15  maja 2015 r. – Prawo re-
strukturyzacyjne nie stosuje się. Od dnia dokonania obwieszczenia, o którym mowa 
w art. 15 ust. 1, do dnia umorzenia  lub zakończenia postępowania o zatwierdze-
nie układu, dłużnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie 
czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzor-
cy układu. Zgoda może zostać udzielona również po dokonaniu czynności, w ter-
minie trzydziestu dni od dnia jej dokonania. Czynność przekraczająca zakres zwy-
kłego zarządu dokonana bez wymaganej zgody jest nieważna.

2. Jeżeli nadzorca układu udzielił zgody na:
1) zawarcie umowy kredytu lub pożyczki lub
2) obciążenie składników masy układowej lub sanacyjnej hipoteką, zastawem, 

zastawem rejestrowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności nieobjętej układem, lub

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych...Art. 20–22
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3) przeniesienie własności rzeczy lub prawa na zabezpieczenie wierzytelności 
nieobjętej układem, lub

4) obciążenie składników masy układowej innymi prawami
– czynności te nie mogą być uznane za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości 
lub względem masy sanacyjnej, jeżeli informacja o nich została zawarta we wniosku 
o zatwierdzenie układu, a wniosek ten został prawomocnie zatwierdzony przez sąd.

3. Nadzorca układu udziela zgody na dokonanie czynności, o których mowa 
w ust. 2, jeżeli jest to niezbędne d o zachowania zdolności do bieżącego zaspokaja-
nia kosztów postępowania restrukturyzacyjnego i zobowiązań powstałych po jego 
otwarciu lub zawarcia i wykonania układu oraz zostało zagwarantowane, że środ-
ki zostaną przekazane dłużnikowi i wykorzystane dla umożliwienia realizacji pla-
nu restrukturyzacji, a ustanowione zabezpieczenie jest adekwatne do udzielonego 
kredytu lub pożyczki.

Z³o¿enie uproszczonego wniosku o otwarcie postêpowania sanacyjnego 
lub uproszczonego wniosku o og³oszenie upad³ości

Art. 23. Dłużnik w terminie do wniesienia zażalenia na postanowienie o od-
mowie zatwierdzenia układu lub w ciągu 7 dni od umorzenia postępowania o za-
twierdzenie układu, jeżeli umorzenie następuje po złożeniu wniosku o zatwier-
dzenie układu, może złożyć uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sa-
nacyjnego, o którym mowa w art. 328 ustawy z dnia 15 maja 201 5 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne, albo uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości, o którym 
mowa w art. 334 tej ustawy.

Odpowiedzialno śæ odszkodowawcza za dokonanie w z³ej wierze 
obwieszczenia o otwarciu postêpowania o zatwierdzeniu uk³adu

Art. 24. W przypadku dokonania przez dłużnika obwieszczenia, o którym 
mowa w art. 15 ust. 1, w złej wierze, wier zycielowi, a także osobie trzeciej przysłu-
guje roszczenie o naprawienie szkody.

Wy³¹czenie odpowiedzialności na skutek terminowego 
obwieszczenia o otwarciu postêpowania o zatwierdzeniu uk³adu

Art. 25. 1. Odpowiedzialność za:
1) szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 

w terminie określonym w art. 21 ust. 1 lub 2a ustawy z dnia  28 lutego 2003 r. 
 – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.),

2) zobowiązania spółki, o których mowa w art. 299 § 1 ustawy z dnia 15 wrześn ia 
2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.),

3) zaległości podatkowe, o których mowa w art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 sierpni a 
1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.)

– jest wyłączona także wówczas, gdy osoby ponoszące odpowiedzialność z tytułów 
wskazanych w pkt 1–3 wykażą, że w terminie określony m w art. 21 ust. 1 lub 2a 
ustawy z dnia 28 l utego 2003 r. – Pra wo upadłościowe dokonano obwieszczenia, 
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o którym mowa w art. 15 ust. 1, oraz, że w postępowaniu o  zatwierdzenie układu 
doszło do prawomocnego zatwierdzenia układu albo w jego następstwie do otwarcia 
postępowania sanacyjnego lub do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie 
upadłości na podstawie art. 23 lub, że w terminie 7 dni od umorz enia postępowania 
o zatwierdzenie układu na podstawie art. 20 złożono wniosek o ogłoszenie upad łości 
albo wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, który doprowadził 
do otwarcia takiego postępowania.

2. Przez dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i przez zakończenie po-
stępowania restrukturyzacyjnego, o których mowa w art. 131a ustawy z dnia 28 lute-
go 2003 r.  – Prawo upadłościowe, rozumie się także, odpowiednio, dzień dokonania 
obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1, oraz dzień umorzenia postę powa-
nia, o którym mowa w art. 20.

(...)

Rozdział 8
Przepisy przejściowe i końcowe

(...)

Wejście w ¿ycie

Art. 103. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłosze-
nia, z wyjątkiem:

1) art. 50, art. 58 i art. 89, które wchodzą  w życie p o upływie  30 dni od dnia 
ogłoszenia;

2) art. 70 pkt 1 i art. 76, które wchodzą w ż ycie z dniem 1 s tycznia 2021 r.;
3) art. 75, który wchodzi w życie z dniem nas tępującym po dniu ogłoszenia, 

z mocą od dnia 14 listopada 2019 r.;
4) art. 77:

a) pkt 3 lit. a. b i c. pkt 4 lit . a–c oraz pkt 5 i 10, które wcho dzą w życie z dniem 
n astępują cym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 25 maja 2020 r.,

b) pkt 34–36, które wchodzą w życie po upływie  30 dni od dnia ogłoszenia,
c) pkt 58 w zakresie art. 31q ust. 8, który wch odzi w życie z dni em następu-

jącym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r.,
d) pkt 27 i 60, które wchodzą w życie z dniem n astępując ym po dniu ogło-

szenia, z mocą od dnia 31 marca 2020 r.;
5) art. 77 pkt 24 i art. 93, które wchodzą w ży cie po upływie 7  dni od dnia ogło-

szenia.

(...)

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych...Art. 103
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Ustawa
z dnia 15 września 2000 r.

Kodeks spółek handlowych1

(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526;
zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2320)

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji następujących dyrektyw 
Wspólnot Europejskich:

 1) pierwszej dyrektywy Rady 68/151/EWG z 9 marca 1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, 
jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi 
Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony 
interesów zarówno wspólników jak i osób trzecich (Dz.Urz. WE L 65 z 14.03.1968, str. 8 ze zm.; 
Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 3 ze zm.);

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

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

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

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

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

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

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

  Tytuł I
Przepisy ogólne

Dział I
Przepisy wspólne

Zakres regulacji, rodzaje spó³ek

Art. 1. § 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwią-
zywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych.

§ 2. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka koman-
dytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
i spółka akcyjna.

§ 2.2 Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka koman-
dytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
prosta spółka akcyjna i spółka akcyjna.

Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego

Art. 2. W sprawach okreś lonych w art. 1 § 1 nieuregulowanych w ustawie 
stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Jeżeli wymaga tego właściwość (natura) 
stosu nku prawnego spółki handlowej, przepisy Kodeksu cywilnego stosuje się od-
powiednio.

Definicja spó³ki handlowej

Art. 3. Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobo-
wiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, 
jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny okreś-
lony sposób.

S³owniczek

Art. 4. § 1. Użyte w ustawie okreś lenia oznaczają:
1) spółka osobowa – spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową 

i spółkę komandytowo-akcyjną;
2) spółka kapitałowa – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną;
2)3 spółka kapitałowa – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę 

akcyjną i spółkę akcyjną;

2 Art. 1 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z 19 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1655 ze zm.) zmie-
niającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2021 r.

3 Art. 4 § 1 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z 19 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1655 
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2021 r.

Art. 1–4
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3) spółka jednoosobowa – spółkę kapitałową, której wszystkie udziały albo akcje 
należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza;

4) spółka dominująca – spółkę handlową w przypadku, gdy:
a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadze-

niu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo 
użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), 
także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

b) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków 
zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spół-
dzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

c) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków 
rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni 
(spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 
lub

d) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej 
spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), 
lub

e) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce oso-
bowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także 
na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

f) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo 
spółdzielni zależnej, w szczególności na podstawie umów okreś lonych 
w art. 7;

5) spółka powiązana – spółkę kapitałową, w której inna spółka handlowa albo 
spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% głosów 
na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako 
zastawnik lub użytkownik, albo na podstawie porozumień z innymi osobami 
lub która posiada bezpośrednio co najmniej 20% udziałów albo akcji w innej 
spółce kapitałowej;

6)4 spółka publiczna – spółkę publiczną w rozumieniu przepisów o ofercie pu-
blicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorgani-
zowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

7) instytucja finansowa – bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy in-
westycyjnych, alternatywną spółkę inwestycyjną zarządzaną przez zarządzają-
cego ASI w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, prowadzącego działalność na 
podstawie zezwolenia oraz takiego zarządzającego, zakład ubezpieczeń, zakład 
reasekuracji, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub dom makler-
ski, mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie należącym 
do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

4 Art. 4 § 1 pkt 6 zmieniony przez art. 8 pkt 1 lit. a ustawy z 16 października 2019 r. (Dz.U. 
poz. 2217 ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 listopada 2019 r.

Art. 4
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8) rejestr – rejestr przedsiębiorców;
9) głosy – głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się” oddane podczas głosowa-

nia w sposób zgodny z ustawą, umową albo statutem spółki;
10) bezwzględna większość głosów – więcej niż połowę głosów oddanych;
11) sprawozdanie  finansowe – sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów 

o rachunkowości;
12) wzorzec umowy – wzorzec umowy spółki udostępniony w systemie teleinfor-

matycznym;
13)5 (uchylon y)
14) postanowienia zmienne umowy – postanowienia umowy spółki zawartej przy 

wykorzystaniu wzorca umowy, które zgodnie z wzorcem mogą być modyfi-
kowane przez wybór odpowiednich wariantów poszczególnych postanowień 
albo przez wprowadzenie odpowiednich danych w okreś lone pola wzorca, 
umożliwiające ich wprowadzenie;

15) spółka, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy – 
spółkę, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, 
z wyłączeniem spółki utworzonej przy wykorzystaniu wzorca, której umowa 
została zmieniona w inny sposób niż przy wykorzystaniu wzorca;

16)6 doradca akcjonariusza do spraw głosowania – osobę prawną, która zawodowo 
i na zasadach komercyjnych zajmuje się analizowaniem informacji ujawnia-
nych przez spółki publiczne lub pochodzących od spółek publicznych w celu 
ułatwienia akcjonariuszom tych spółek podejmowania decyzji dotyczących 
głosowania, przez przedstawianie badań, porad lub rekomendacji dotyczą-
cych głosowania związanych z wykonywaniem prawa głosu.

§ 2. Ilekroć w ustawie mowa jest o „umowie spółki”, należy przez to rozumieć 
także akt założycielski sporządzony przez jedynego wspólnika albo akcjonariusza 
spółki kapitałowej.

§ 21.7 Ilekroć w niniejszej ustawie, z wyłączeniem art. 30052–30067. albo odrębnej 
ustawie mowa jest o zarządzie lub członku zarządu spółki, w przypadku prostej spółki 
akcyjnej, w której powołano radę dyrektorów, należy przez to rozumieć, odpowiednio, 
radę dyrektorów lub dyrektora.

§ 22.8 Ilekroć w niniejszej ustawie mowa jest o:
1) udziale akcjonariusza w kapitale zakładowym spółki – w przypadku prostej 

spółki akcyjnej należy przez to rozumieć stosunek liczby akcji przysługujących 
temu akcjonariuszowi do liczby wszystkich akcji wyemitowanych w tej spółce;

5 Art. 4 § 1 pkt 13 uchylony przez art. 15 pkt 1 ustawy z 5 lipca 2018 r. (Dz.U. poz. 1544 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 września 2018 r.

6 Art. 4 § 1 pkt 16 dodany przez art. 8 pkt 1 lit. b ustawy z 16 października 2019 r. (Dz.U. poz. 2217 
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 listopada 2019 r.

7 Art. 4 § 21 dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy z 19 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1655 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2021 r.

8 Art. 4 § 22 dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy z 19 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1655 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2021 r.

Art. 4
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2) wpisie zmiany wysokości kapitału zakładowego do rejestru – w przypadku prostej 
spółki akcyjnej należy przez to rozumieć wpis zmiany liczby akcji do rejestru.

§ 3. W przypadku gdy dwie spółki handlowe dysponują wzajemnie większością 
głosów obliczoną zgodnie z § 1 pkt 4 lit. a, za spółkę dominującą uważa się spół-
kę handlową, która posiada większy procent głosów na zgromadzeniu wspólników 
albo walnym zgromadzeniu drugiej spółki (spółki zależnej). W przypadku gdy każ-
da ze spółek handlowych posiada równy procent głosów na zgromadzeniu wspól-
ników albo walnym zgromadzeniu drugiej spółki, za spółkę dominującą uważa się 
tę spółkę, która wywiera wpływ na spółkę zależną także na podstawie powiązania 
przewidzianego w § 1 pkt 4 lit. b–f.

§ 4. W przypadku gdy stosując kryteria przewidziane w § 3, nie można ustalić 
stosunku dominacji i zależności między dwiema spółkami handlowymi, za spółkę 
dominującą uważa się tę spółkę handlową, która może wywierać wpływ na inną 
spółkę na podstawie większej liczby powiązań, o których mowa w § 1 pkt 4 lit. b–f.

§ 5. W przypadku niemożności ustalenia na podstawie § 3 i 4, która ze spółek 
jest spółką dominującą, obie spółki są spółkami wzajemnie dominującymi i zależ-
nymi.

Og³aszanie dokumentów, organ publikacyjny

Art. 5. § 1. Dokumenty i informacje o spółce kapitałowej oraz spółce ko-
mandytowo-akcyjnej wymagają ogłoszenia lub złożenia dokumentu lub informa-
cji do sądu rejestrowego, z uwzględnieniem przepisów o Krajowym Rejestrze Są-
dowym.

§ 2. Ogłoszeniu podlegają również informacje o osiągnięciu lub utracie przez 
spółkę handlową pozycji dominującej w spółce akcyjnej. Statut może przewidywać, 
że zamiast ogłoszenia wystarczy zawiadomić wszystkich akcjonariuszy listami po-
leconymi.

§ 2.9 Ogłoszeniu podlegają również informacje o osiągnięciu lub utracie przez 
spółkę handlową pozycji dominującej w spółce akcyjnej. Statut może przewidywać, że 
zamiast ogłoszenia wystarczy zawiadomić wszystkich akcjonariuszy listami polecony-
mi albo na adresy do doręczeń elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), zwane 
dalej "adresami do doręczeń elektronicznych".

§ 3. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane 
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Umo-
wa spółki albo statut może nałożyć obowiązek ogłoszenia również w inny sposób.

§ 4. Złożenie przez sp ółkę wniosku o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Go-
spodarczym o zdarzeniu podlegającym obowiązkowi publikacji zgodnie z § 2 po-
winno być dokonane w terminie dwóch tygodni od zajścia zdarzenia, chyba że usta-
wa stanowi inaczej.

9 Art. 5 § 2 zmieniony przez art. 90 ustawy z 18 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2320) zmieniającej 
nin. ustawę z dniem 1 lipca 2021 r.

Art. 5
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§ 5.10 Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony 
internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na 
komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia 
pochodzące od spółek.

Zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji

Art. 6. § 1. Spółka dominująca ma obowiązek zawiadomić spółkę kapitałową 
zależną o powstaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia po-
wstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji 
albo udziałów spółki dominującej reprezentujących więcej niż 33% kapitału zakła-
dowego spółki zależnej.

§ 2. Nabycie lub wykonywanie praw z akcji albo udziałów przez spółkę albo 
spółdzielnię zależną uważa się za nabycie albo wykonywanie praw przez spółkę do-
minującą.

§ 3. Uchwała zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, powzięta 
z naruszeniem § 1, jest nieważna, chyba że spełnia wymogi kworum oraz większości 
głosów bez uwzględnienia głosów nieważnych.

§ 4. Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej spółki ka-
pitałowej może żądać, aby spółka handlowa, która jest wspólnikiem albo akcjona-
riuszem w tej spółce, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji 
lub zależności wobec okreś lonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej wspólni-
kiem albo akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej. Uprawniony może żądać 
również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie 
spółka handlowa posiada w spółce kapitałowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, 
w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi 
osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na 
piśmie.

§ 5. Odpowiedzi na pytania okreś lone w § 4 należy udzielić uprawnionemu oraz 
właściwej spółce kapitałowej w terminie dziesięciu dni od dnia otrzymania żądania. 
Jeżeli żądanie udzielenia odpowiedzi doszło do adresata później niż na dwa tygo-
dnie przed dniem, na który zwołano zgromadzenie wspólników albo walne zgro-
madzenie, bieg terminu do jej udzielenia rozpoczyna się w dniu następującym po 
dniu, w którym zakończyło się zgromadzenie wspólników albo walne zgromadze-
nie. Od dnia rozpoczęcia biegu terminu udzielenia odpowiedzi do dnia jej udziele-
nia zobowiązana spółka handlowa nie może wykonywać praw z akcji albo udziałów 
w spółce kapitałowej, o której mowa w § 4 zdanie pierwsze.

§ 6. Przepisy § 1, 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio w razie ustania stosunku za-
leżności. Obowiązki okreś lone w tych przepisach spoczywają na spółce, która prze-
stała być spółką dominującą.

10 Art. 5 § 5 dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. poz. 1798 ze zm.) zmie-
niającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.

Art. 6
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