
 

Druk nr 4430  

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 
 
 

 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

 
 

o rządowym projekcie ustawy o  zmianie ustawy     
- Kodeks spółek handlowych (druk nr 4255) 
 

Sejm na 95. posiedzeniu – na podstawie art. 39 ust. 2 regulaminu Sejmu, skierował w dniu             

30 czerwca 2011 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Sprawiedliwości i  Praw Człowieka          

w celu rozpatrzenia.  

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu tego projektu ustawy 

na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2011 r.  

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 

 
Warszawa, dnia 13 lipca 2011 r. 
 
 
 Sprawozdawca Zastępca Przewodniczącego Komisji  
 
 
                  /-/ Robert Kropiwnicki                                          /-/ Wojciech Wilk 
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Projekt  
 
 
 

USTAWA 
z dnia    2011 r. 

 
o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 1) 

 
Art. 1.  

W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, 
poz. 1037, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3121: 
a) w § 1: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„Sprawozdania założycieli można nie poddawać badaniu przez 
biegłego rewidenta w odniesieniu do wkładów niepieniężnych, 
których przedmiotem są:”, 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) aktywa inne niż wymienione w pkt 1, jeżeli ich wartość go-
dziwa wynika ze sprawozdania finansowego za poprzedni 
rok obrotowy, zbadanego przez biegłego rewidenta na zasa-
dach przewidzianych w przepisach o rachunkowości dla ba-
dania rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych.”, 

b) w § 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„Sprawozdanie założycieli podlega jednakże badaniu przez bie-
głego rewidenta w odniesieniu do wkładów niepieniężnych, o 
których mowa w § 1, jeżeli:”, 

c) § 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
„§ 3. Jeżeli założyciele nie poddali sprawozdania badaniu przez bie-

głego rewidenta w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 2 i 3, mi-
mo wystąpienia okoliczności uzasadniających badanie, zażądać 
badania mogą akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną 

                                                 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europej-

skiego i Rady 2009/109/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniającej dyrektywy Rady 77/91/EWG, 
78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących 
sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów (Dz. Urz. UE L 259 
z 02.10.2009, str. 14). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 
49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 
1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, 
Nr 217, poz. 1381 i Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341 i Nr 104, poz. 860 
oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531 i Nr 102, poz. 585. 
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dwudziestą kapitału zakładowego. Prawo to przysługuje do dnia 
wniesienia wkładów.  

§ 4. Jeżeli założyciele albo zarząd nie złoży wniosku do sądu reje-
strowego o wyznaczenie biegłego rewidenta w terminie dwóch 
tygodni od dnia otrzymania żądania, z wnioskiem takim mogą 
wystąpić akcjonariusze legitymowani zgodnie z § 3.”; 

2) w art. 496 § 2 otrzymuje brzmienie:  
„§ 2. Wierzyciele łączącej się spółki, którzy zgłosili swoje roszczenia w terminie 

sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu i uprawdopodobnili, że 
ich zaspokojenie jest zagrożone przez połączenie, mogą żądać, aby sąd wła-
ściwy według siedziby spółki przejmującej albo nowo zawiązanej udzielił 
im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, jeżeli zabezpieczenie takie nie 
zostało ustanowione przez łączącą się spółkę przejmującą bądź spółkę nowo 
zawiązaną.”;  

3) w art. 499 dodaje się § 4 w brzmieniu: 
„§ 4. Informacji, o której mowa w § 2 pkt 4, nie sporządza spółka publiczna, je-

żeli zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne 
sprawozdania finansowe.”; 

4) w art. 500 dodaje się § 21 w brzmieniu:  
„§ 21. Przepisu § 2 nie stosuje się do spółki, która nie później niż na miesiąc 

przed datą rozpoczęcia zgromadzenia wspólników albo walnego zgroma-
dzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do 
dnia zakończenia tego zgromadzenia bezpłatnie udostępni do publicznej 
wiadomości plan połączenia na swojej stronie internetowej.”; 

5) w art. 501 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmie-
niu: 
„§ 2. Zarząd każdej z łączących się spółek jest obowiązany informować zarządy 

pozostałych spółek tak, aby mogły one poinformować zgromadzenia wspól-
ników albo walne zgromadzenia, o wszelkich istotnych zmianach 
w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia 
planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu.”; 

6) art. 5031 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 5031. § 1. Jeżeli wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek wyra-

zili zgodę, nie jest wymagane: 
1) sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1, 

lub 
2) udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2, lub 
3) badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia.  

§ 2. W przypadku określonym w § 1 pkt 3 do majątku spółki 
przejmowanej albo majątków spółek łączących się przez zawią-
zanie nowej spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 311–
3121, jeżeli spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana jest 
spółką akcyjną.”; 

7) w art. 505:  
a) § 3 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 3. Wspólnicy mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu spółki 
odpisów dokumentów, o których mowa w § 1 i 2. Wspólnikom, którzy 
wyrazili zgodę na wykorzystanie przez spółkę elektronicznych sposo-
bów przekazywania informacji, można przesłać odpisy tych dokumen-
tów w formie elektronicznej.”, 

b) dodaje się § 31 w brzmieniu: 
„§ 31. Przepisów § 1, 2 i § 3 zdanie pierwsze nie stosuje się, gdy spółka nie 

później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólni-
ków albo walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała 
o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podej-
mującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępni do pu-
blicznej wiadomości dokumenty, o których mowa w § 1 i 2, na swojej 
stronie internetowej bądź w tym terminie umożliwi wspólnikom na 
swojej stronie internetowej dostęp do tych dokumentów w wersji elek-
tronicznej i ich druk. ”; 

c) § 4 otrzymuje brzmienie: 
„§ 4. Bezpośrednio przed powzięciem uchwały o połączeniu spółek, wspól-

nikom należy ustnie przedstawić istotne elementy treści planu połącze-
nia, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkie istotne zmia-
ny w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem spo-
rządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.”; 

8) w art. 516 § 6 otrzymuje brzmienie: 
„§ 6. Przepisy § 1, 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio w przypadku przejęcia przez 

spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej. W tym przypadku nie sto-
suje się także przepisów art. 494 § 4 i art. 499 § 1 pkt 2–4; ogłoszenie albo 
udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2, oraz udo-
stępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505, musi nastąpić co naj-
mniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połącze-
nia.”; 

9) w art. 5164 § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Spółka powinna ogłosić plan połączenia transgranicznego nie później niż 

na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia 
tej spółki, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu. Spółka nie jest 
obowiązana do ogłoszenia planu połączenia, gdy nie później niż na miesiąc 
przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników albo walnego zgroma-
dzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do 
dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połą-
czenia bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości plan tego połączenia 
na swojej stronie internetowej.”;  

10) w art. 5166 § 3 otrzymuje brzmienie: 
„§ 3. Przepis art. 5031 § 1 pkt 3 stosuje się.”; 

11) w art. 51615 dodaje się § 3 w brzmieniu: 
„§ 3. Jeżeli spółka przejmująca posiada udziały albo akcje o łącznej wartości 

nominalnej nie niższej niż 90% kapitału zakładowego spółki przejmowanej 
lecz nieobejmującej całego jej kapitału, do łączącej się spółki stosuje się art. 
502 i art. 503.”; 

12) w art. 534 dodaje się § 4 w brzmieniu: 
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„§ 4. Informacji, o której mowa w § 2 pkt 4, nie sporządza spółka publiczna, je-
żeli zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne 
sprawozdania finansowe.”; 

13) w art. 535 § 3 otrzymuje brzmienie: 
„§ 3. Plan podziału należy ogłosić nie później niż na sześć tygodni przed dniem 

powzięcia pierwszej uchwały w sprawie podziału, o której mowa w art. 541. 
Spółka dzielona albo spółka przejmująca nie jest obowiązana do ogłoszenia 
planu podziału, gdy nie później niż na sześć tygodni przed dniem rozpoczę-
cia zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, na którym ma 
być powzięta pierwsza uchwała w sprawie podziału, o której mowa w art. 
541, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego 
uchwałę w sprawie podziału, bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomo-
ści plan podziału na swojej stronie internetowej.”; 

14) w art. 536: 
a) § 3 uchyla się, 
b) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4.  Zarząd spółki dzielonej zawiadamia zarządy każdej spółki przejmują-
cej lub spółki nowo zawiązanej w organizacji o wszelkich istotnych 
zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), 
które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem po-
wzięcia uchwały o podziale.”; 

15) art. 5381 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 5381. § 1. Jeżeli wszyscy wspólnicy każdej ze spółek uczestniczących w 

podziale wyrazili zgodę, nie jest wymagane:  
1) sporządzenie oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 

pkt 4, lub  
2) udzielenie informacji, o których mowa w art. 536 § 4, lub 
3) badanie planu podziału przez biegłego i jego opinia. 

§ 2. Sporządzenie dokumentów, o których mowa w art. 534 § 2 pkt 
4 oraz w art. 536 § 1, a także badanie planu podziału przez bie-
głego i jego opinia nie są wymagane w przypadku podziału przez 
zawiązanie nowych spółek, jeżeli plan podziału przewiduje, że 
wspólnicy spółki dzielonej zachowają udział posiadany w kapita-
le zakładowym spółki dzielonej w kapitałach zakładowych 
wszystkich spółek nowo zawiązanych. 

§ 3. Jeżeli zgodnie z § 1 lub 2 plan podziału nie jest poddany bada-
niu przez biegłego, do składników majątku przypadających w 
planie podziału spółce przejmującej albo nowo zawiązanej, będą-
cej spółką akcyjną, stosuje się odpowiednio przepisy art. 311–
3121. Jeżeli sporządzane jest sprawozdanie, o którym mowa w art. 
536 § 1, należy do niego dołączyć informację o sporządzeniu w 
trybie art. 312 opinii biegłych rewidentów. Należy także wskazać 
sąd rejestrowy, w którym opinia biegłych rewidentów została zło-
żona.”; 

16) w art. 540: 
a) § 3 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 3. Wspólnicy mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu spółki 
dokumentów, o których mowa w § 1. Wspólnikom, którzy wyrazili 
zgodę na wykorzystanie przez spółkę elektronicznych sposobów prze-
kazywania informacji, można przesłać odpisy tych dokumentów 
w formie elektronicznej.”, 

b) dodaje się § 31 w brzmieniu: 
„§ 31. Przepisów § 1, 2 i § 3 zdanie pierwsze nie stosuje się, gdy spółka nie 

później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólni-
ków albo walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała 
w sprawie podziału, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia 
podejmującego uchwałę w sprawie podziału, bezpłatnie udostępni do 
publicznej wiadomości dokumenty, o których mowa w § 1 i 2, na swo-
jej stronie internetowej bądź w tym terminie umożliwi wspólnikom na 
swojej stronie internetowej dostęp do tych dokumentów w wersji elek-
tronicznej i ich druk.”, 

c) § 4 otrzymuje brzmienie: 
„§ 4. Bezpośrednio przed powzięciem uchwały o podziale spółki wspólni-

kom należy ustnie przedstawić istotne elementy treści planu podziału, 
sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkie istotne zmiany w 
zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządze-
nia planu podziału a dniem powzięcia uchwały.”;  

17) w art. 546 § 2 otrzymuje brzmienie: 
„§ 2. Wierzyciele spółki dzielonej oraz spółki przejmującej, którzy zgłosili swo-

je roszczenia w okresie między dniem ogłoszenia planu podziału a dniem 
ogłoszenia podziału i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone 
przez podział, mogą żądać, aby sąd właściwy według siedziby odpowiednio 
spółki dzielonej albo spółki przejmującej udzielił im stosownego zabezpie-
czenia ich roszczeń, jeżeli zabezpieczenie takie nie zostało ustanowione 
przez spółkę uczestniczącą w podziale.”; 

18) po art. 550 dodaje się art. 5501 w brzmieniu: 
„Art. 5501. W przypadku podziału przez przejęcie podział może być prze-

prowadzony bez powzięcia przez zgromadzenie wspólników albo 
walne zgromadzenie spółki dzielonej uchwały, o której mowa w 
art. 541, jeżeli spółki przejmujące posiadają wszystkie udziały al-
bo akcje spółki dzielonej. W tym przypadku ogłoszenie albo udo-
stępnienie planu podziału, o którym mowa w art. 535 § 3, oraz 
udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 540, następu-
je co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku 
o wykreślenie spółki dzielonej; informacje o których mowa w art. 
536 § 4 dotyczą wszelkich istotnych zmian w zakresie składni-
ków majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między 
dniem sporządzenia planu podziału a dniem wpisu podziału do re-
jestru.”.  

 
Art. 2.  

Do łączenia się, łączenia się transgranicznego i podziału spółki, której plan połącze-
nia, plan połączenia transgranicznego albo plan podziału został ogłoszony przed 
dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 
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Art. 3.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.  
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