
Warszawa, dnia 26 marca 2008 r.

Opinia o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (druk nr 82)

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem uchwalonej przez Sejm w dniu 18 marca 2008 r. ustawy o zmianie ustawy –

Kodeks spółek handlowych, określanej dalej jako „ustawa”, jest wdrożenie do polskiego

porządku prawnego postanowień dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych

(Dz.Urz. UE L 310 z 25.11.2005, str. 1), określanej dalej jako „dyrektywa 2005/56/WE”.

W związku z tym ustawa dokonuje merytorycznych zmian w ustawie z dnia 15 września

2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), ustanawiając zasadę,

w myśl której spółka kapitałowa oraz spółka komandytowo-akcyjna mogą łączyć się

ze spółką zagraniczną, o której mowa w art. 2 pkt 1 dyrektywy 2005/56/WE, utworzoną

zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy

o Europejskim Obszarze Gospodarczym i mającą siedzibę statutową, zarząd główny lub

główny zakład na terenie Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy o Europejskim

Obszarze Gospodarczym (połączenie transgraniczne), z zastrzeżeniem, iż spółka

komandytowo-akcyjna nie może być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.

Niezależnie od tego ustawa z jednej strony dokonuje zmian w przepisach Kodeksu spółek

handlowych dotyczących łączenia się spółek kapitałowych, z drugiej zaś – dodaje w tytule IV

w dziale I po rozdziale 2 tego Kodeksu rozdział 21, którego przepisy normują problematykę

transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych oraz transgranicznego łączenia się spółki

komandytowo-akcyjnej.
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II. Przebieg prac legislacyjnych

Projekt ustawy został wniesiony do Sejmu przez Radę Ministrów. W toku sejmowego

postępowania ustawodawczego nie dokonano zmian, które miałyby istotne znaczenie

z punktu widzenia meritum ustawy.

III. Uwagi szczegółowe

1. W art. 491 § 11 Kodeksu spółek handlowych, w brzmieniu dodanym przez art. 1

pkt 1 ustawy, następuje odesłanie do art. 2 pkt 1 dyrektywy 2005/56/WE bez wskazania

Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, w którym została ogłoszona ta dyrektywa. Mając

to na uwadze, należy postulować odpowiednią modyfikację tego przepisu.

2. Przepisy art. 5163 pkt 12 i 14 Kodeksu spółek handlowych, w brzmieniu dodanym

przez art. 1 pkt 5 ustawy, posługują się sformułowaniem: „z uwzględnieniem przepisów

ustawy o rachunkowości”, wbrew zasadzie techniki prawodawczej, nakazującej przytaczać

przy kolejnych odesłaniach rodzaj aktu normatywnego oraz jego datę i przedmiot,

bez oznaczenia rocznika, numeru i pozycji dzienników urzędowych, w których ogłoszono

tekst pierwotny i jego kolejne zmiany. W tym stanie rzeczy należy postulować, aby art. 5163

pkt 12 i 14 stanowił o przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

3. Artykuł 51615 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w brzmieniu dodanym przez art. 1

pkt 5 ustawy, stanowi, co następuje: „Wobec spółki przejmowanej nie stosuje się przepisu

art. 506.”. Mając na uwadze, że art. 506 Kodeksu spółek handlowych składa się z pięciu

jednostek redakcyjnych – paragrafów, w cytowanym unormowaniu wyraz „przepisu” należy

zastąpić wyrazem „przepisów”.
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IV. Propozycje poprawek

W związku z powyższymi uwagami należy postulować wprowadzenie do tekstu

ustawy następujących poprawek:

1) w art. 1 w pkt 1, w § 11 po wyrazach "spółek kapitałowych" dodaje się wyrazy

"(Dz.Urz. UE L 310 z 25.11.2005, str. 1)";

2) w art. 1 w pkt 5, w art. 5163 w pkt 12 i 14 wyrazy "przepisów ustawy o rachunkowości"

zastępuje się wyrazami "przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości";

3) w art. 1 w pkt 5, w art. 51615 w § 2 wyraz "przepisu" zastępuje się wyrazem "przepisów".

Piotr Magda

Główny legislator


