
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 11 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 marca 2008 r.

ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, wprowadza do jej tekstu następujące

poprawki:

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".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

W wyniku rozpatrzenia uchwalonej przez Sejm w dniu 18 marca 2008 r. ustawy

o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych Senat uznał za stosowne wprowadzenie

do niej 3 poprawek.

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, Senat, w drodze poprawki nr 1, postuluje odpowiednią modyfikację tego przepisu.

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 Senat uchwalił poprawkę nr 2.

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” Senat

proponuje zastąpić wyrazem „przepisów” (poprawka nr 3).


