
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 23 października 2008 r.

o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych
(druk nr 319 )

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. − KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH (Dz. U. Nr 94,
poz. 1037, z późn. zm.)

Art. 4.
§ 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) spółka osobowa - spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę
komandytowo-akcyjną,

2) spółka kapitałowa - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną,
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 zgromadzeniu
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 (spółdzielni 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 lub członkowie jej rady nadzorczej stanowią więcej niż
połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo
spółdzielni (spółdzielni zależnej), 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 osobowej
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 określonych 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
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lub użytkownik, albo na podstawie porozumień z innymi osobami lub która posiada
bezpośrednio co najmniej 20% udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej,

6) spółka publiczna - spółkę w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych,

7) instytucja finansowa - bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy
inwestycyjnych lub powierniczych, narodowy fundusz inwestycyjny, zakład
ubezpieczeń, fundusz powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny
lub dom maklerski, mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie
należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),

8) rejestr - rejestr przedsiębiorców,
9) głosy - głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się" oddane podczas głosowania 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.
§ 2. Ilekroć w ustawie mowa jest o "umowie spółki", należy przez to rozumieć także akt

założycielski sporządzony przez jedynego wspólnika albo akcjonariusza spółki
kapitałowej.

§ 3. W przypadku gdy dwie spółki handlowe dysponują wzajemnie większością głosów
obliczoną zgodnie z § 1 pkt 4 lit. a), za spółkę dominującą uważa się spółkę handlową,
która posiada większy procent głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym
zgromadzeniu drugiej spółki (spółki zależnej). W przypadku gdy każda ze spółek
handlowych posiada równy procent głosów na zgromadzeniu wspólników 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 zależnymi.

Art. 26.
§ 1. Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

1) firmę, siedzibę i adres spółki,
2) przedmiot działalności spółki,
3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo

ich adresy do doręczeń,
4) nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób

reprezentacji.
§ 2. Wszelkie zmiany danych wymienionych w § 1 powinny zostać zgłoszone sądowi

rejestrowemu.
§ 3. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru. Do

zgłoszenia należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory
podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki.
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[§ 4. Spółka, o której mowa w art. 860 Kodeksu cywilnego (spółka cywilna), może być
przekształcona w spółkę jawną. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego
przez wszystkich wspólników. Jeżeli przychody netto spółki cywilnej w każdym z dwóch
ostatnich lat obrotowych osiągnęły wartość powodującą, zgodnie z przepisami o
rachunkowości, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgłoszenie jest
obowiązkowe i powinno nastąpić w terminie trzech miesięcy od zakończenia drugiego
roku obrotowego. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio.]

<§ 4. Spółka, o której mowa w  art. 860 Kodeksu cywilnego (spółka cywilna), może być
przekształcona w spółkę jawną. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu
rejestrowego przez wszystkich wspólników. Przepisy § 1-3 stosuje się
odpowiednio.>

§ 5. Z chwilą wpisu do rejestru spółka, o której mowa w § 4, staje się spółką jawną. Spółce tej
przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników.
Przepisy art. 553 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 6. Przed zgłoszeniem, o którym mowa w § 4, wspólnicy dostosują umowę spółki do
przepisów o umowie spółki jawnej.

[Art. 33.
Kto zawiera umowę spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym, który wniósł do spółki
przedsiębiorstwo, odpowiada także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego
przedsiębiorstwa przed dniem utworzenia spółki.]

< Art. 33.
Kto zawiera umowę spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym, który wniósł do
spółki przedsiębiorstwo, odpowiada także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu
tego przedsiębiorstwa przed dniem utworzenia spółki do wartości wniesionego
przedsiębiorstwa według stanu w chwili wniesienia, a  według cen w chwili zaspokojenia
wierzyciela.>

[Art. 92.
Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.]

< Art. 92.
Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.>

Art. 154.
[§ 1. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 50.000 złotych.]
< § 1. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5.000 złotych.>
§ 2. Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych.
§ 3. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest

obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału
zapasowego.

Art. 173.
§ 1. W przypadku gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi albo

jedynemu wspólnikowi i spółce, oświadczenie woli takiego wspólnika składane spółce
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi inaczej.
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[§ 2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki oświadczenie, o którym
mowa w § 1, wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

§ 3. Przepis § 2 nie uchybia odrębnym przepisom, które wymagają zachowania formy aktu
notarialnego.]

Art. 179.
§ 1. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty

wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
[§ 2. Zwrot dopłat może nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia o

zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki.]
<§ 2. Zwrot dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o

zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki.>
§ 3. Zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom.
§ 4. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat.

Art. 193.
§ 1. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały

przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.
§ 2. Umowa spółki może upoważniać zgromadzenie wspólników do określenia dnia, według

którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy
(dzień dywidendy).

§ 3. Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały, o
której mowa w art. 191 § 1.

<§ 4. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w  uchwale wspólników. Jeżeli uchwała
wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym
przez zarząd.>

Art. 303.
§ 1. W spółce jednoosobowej jedyny akcjonariusz wykonuje wszystkie uprawnienia walnego

zgromadzenia zgodnie z przepisami niniejszego działu. Przepisy o walnym zgromadzeniu
stosuje się odpowiednio.

§ 2. W przypadku gdy wszystkie akcje spółki przysługują jedynemu akcjonariuszowi albo
jedynemu akcjonariuszowi i spółce, oświadczenie woli takiego akcjonariusza składane
spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi
inaczej.

[§ 3. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki oświadczenie takie
wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

§ 4. Przepis § 3 nie uchybia odrębnym przepisom, które wymagają zachowania formy aktu
notarialnego.]

Art. 308.
[§ 1. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 500.000 złotych.]
<§ 1. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 100.000 złotych.>
§ 2. Wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz.

Art. 348.
§ 1. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za

ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty
przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą
być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte
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straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być
przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

§ 2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym
przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut może upoważnić
walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy
uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy
nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia
powzięcia uchwały, o której mowa w art. 347 § 1. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy
podejmuje się na zwyczajnym walnym zgromadzeniu.

§ 3. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin
wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały
albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.

<§ 4. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia.
Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest
wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą.>

Art. 405.
§ 1. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia,

jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił
sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych
spraw do porządku obrad.

[§ 2. Uchwały powzięte w sposób, o którym mowa w § 1, z wyjątkiem uchwał podlegających
wpisowi do rejestru, powinny być ogłoszone w terminie miesiąca.]

Art. 595.
[§1. Kto, będąc członkiem zarządu spółki handlowej, dopuszcza do tego, że pisma i

zamówienia handlowe oraz informacje, o których mowa w art. 127 § 5, art. 206 § 1 i art.
374 § 1, nie zawierają danych określonych w tych przepisach
- podlega grzywnie do 10.000 złotych.]

<§ 1. Kto, będąc członkiem zarządu spółki kapitałowej, dopuszcza do tego, że pisma i
zamówienia handlowe oraz informacje, o których mowa w  art. 206 § 1 i  art. 374 §
1, nie zawierają danych określonych w tych przepisach albo będąc
komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej uprawnionym do
reprezentowania spółki dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe oraz
informacje, o których mowa w art. 127 § 5, nie zawierają danych określonych w tym
przepisie

–  podlega grzywnie do 5.000 złotych.>
§ 2. Przepisy art. 594 § 3 i § 4 stosuje się odpowiednio.

[Art. 626.
Określone w art. 26 § 3 prawo i obowiązek wspólnika dokonania zgłoszenia spółki do rejestru
dotyczą również wspólników spółki cywilnej spełniającej w dniu wejścia w życie ustawy
warunek określony w art. 26 § 4 zdanie trzecie przez okres co najmniej dwóch kolejnych lat
obrotowych.

Art. 627.
 § 1. W przypadku naruszenia przepisu art. 626, po upływie roku od dnia wejścia w życie

ustawy, wspólnik podlega grzywnie do 20.000 złotych.
§ 2. Grzywnę nakłada sąd rejestrowy.]


