
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. 

 

o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 1195) 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 505) 

Art. 1. 

§ 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, 

podział i przekształcanie spółek handlowych. 

[§ 2. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka 

komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.] 

<§ 2. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, 

spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta 

spółka akcyjna i spółka akcyjna.> 

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;] 

<2) spółka kapitałowa – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną 

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 
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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 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 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, alternatywną spółkę inwestycyjną zarządzaną przez zarządzającego 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 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; 
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11)  sprawozdanie finansowe - sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości; 

12)  wzorzec umowy - wzorzec umowy spółki udostępniony w systemie teleinformatycznym; 

13)   (uchylony); 

14)  postanowienia zmienne umowy - postanowienia umowy spółki zawartej przy 

wykorzystaniu wzorca umowy, które zgodnie z wzorcem mogą być modyfikowane przez 

wybór odpowiednich wariantów poszczególnych postanowień albo przez wprowadzenie 

odpowiednich danych w określone 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. 

§ 2. Ilekroć w ustawie mowa jest o "umowie spółki", należy przez to rozumieć także akt 

założycielski sporządzony przez jedynego wspólnika albo akcjonariusza spółki 

kapitałowej. 

<§ 2
1
. Ilekroć w niniejszej ustawie, z wyłączeniem art. 300

52
–300

67
, 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. 

§ 2
2
. 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; 

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 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. 
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§ 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. 11. 

[§ 1. Spółki kapitałowe w organizacji, o których mowa w art. 161 i art. 323, mogą we 

własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, 

zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.] 

<§ 1. Spółki kapitałowe w organizacji, o których mowa w art. 161, art. 300
11

 i art. 323, 

mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne 

prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.> 

§ 2. Do spółki kapitałowej w organizacji w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące danego typu spółki po jej wpisie do rejestru. 

§ 3. Firma spółki kapitałowej w organizacji powinna zawierać dodatkowe oznaczenie "w 

organizacji". 

Art. 12. 

[Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z 

chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką 

akcyjną i uzyskuje osobowość prawną.] <Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 

organizacji, prosta spółka akcyjna w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z 

chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą 

spółką akcyjną albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną.> Z tą chwilą staje się 

ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji. 

 

Art. 14. 

[§ 1. Przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub 

świadczenie pracy bądź usług.] 

<§ 1. Przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

spółki akcyjnej albo przeznaczonego na kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej nie 

może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług.> 
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§ 2. W przypadku gdy wspólnik albo akcjonariusz wniósł wkład niepieniężny mający wady, 

jest on zobowiązany do wyrównania spółce kapitałowej różnicy między wartością 

przyjętą w umowie albo statucie spółki a zbywczą wartością wkładu. Umowa albo statut 

spółki może przewidywać, że spółce przysługują wówczas także inne uprawnienia. 

§ 3. (uchylony). 

§ 4. Wspólnik i akcjonariusz nie może potrącać swoich wierzytelności wobec spółki 

kapitałowej z wierzytelnością spółki względem wspólnika z tytułu należnej wpłaty na 

poczet udziałów albo akcji. Nie wyłącza to potrącenia umownego. 

 

[Art. 16. 

Rozporządzenie udziałem albo akcją dokonane przed wpisem spółki kapitałowej do rejestru 

albo przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego jest nieważne.] 

 

<Art. 16. 

Rozporządzenie udziałem albo akcją dokonane przed wpisem spółki kapitałowej do 

rejestru albo przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego albo emisji 

nowych akcji bez wartości nominalnej jest nieważne.> 

 

Art. 21. 

§ 1. Sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu wpisanej do rejestru spółki kapitałowej w 

przypadku, gdy: 

1)   nie zawarto umowy spółki; 

2)   określony w umowie albo statucie przedmiot działalności spółki jest sprzeczny z prawem; 

[3)   umowa albo statut spółki nie zawiera postanowień dotyczących firmy, przedmiotu 

działalności spółki, kapitału zakładowego lub wkładów;] 

<3) umowa albo statut spółki nie zawiera postanowień dotyczących firmy, przedmiotu 

działalności spółki, wkładów lub – z wyłączeniem prostej spółki akcyjnej – kapitału 

zakładowego;> 

4)   wszystkie osoby zawierające umowę spółki albo podpisujące statut nie miały zdolności do 

czynności prawnych w chwili ich dokonywania. 

§ 2. W przypadkach określonych w § 1, jeżeli braki nie zostaną usunięte w terminie 

wyznaczonym przez sąd rejestrowy, sąd ten może, po wezwaniu zarządu spółki do 

złożenia oświadczenia, wydać postanowienie o rozwiązaniu spółki. 



- 6 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

§ 3. Jeżeli braki, o których mowa w § 1, nie mogą być usunięte, sąd rejestrowy orzeka o 

rozwiązaniu spółki. 

§ 4. Z powodu braków, o których mowa w § 1, spółka nie może być rozwiązana, jeżeli od jej 

wpisu do rejestru upłynęło pięć lat. 

§ 5. O rozwiązaniu spółki sąd rejestrowy orzeka na wniosek osoby mającej interes prawny 

albo z urzędu, po przeprowadzeniu rozprawy. 

§ 6. Orzeczenie o rozwiązaniu spółki nie wpływa na ważność czynności prawnych 

zarejestrowanej spółki. 

Art. 107. 

§ 1. Jeżeli wkładem komandytariusza do spółki jest w całości lub w części świadczenie 

niepieniężne, umowa spółki określa przedmiot tego świadczenia (aport), jego wartość, jak 

również osobę wspólnika wnoszącego takie świadczenie niepieniężne. 

§ 2. Zobowiązanie do wykonania pracy lub świadczenia usług na rzecz spółki oraz 

wynagrodzenie za usługi świadczone przy powstaniu spółki nie mogą stanowić wkładu 

komandytariusza do spółki, chyba że wartość innych jego wkładów do spółki nie jest 

niższa od wysokości sumy komandytowej. 

[§ 3. Jeżeli komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka 

akcyjna, zaś komandytariuszem jest wspólnik tej spółki, wkładu komandytariusza nie 

mogą stanowić jego udziały w tej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcje tej 

spółki akcyjnej.] 

<§ 3. Jeżeli komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta 

spółka akcyjna lub spółka akcyjna, zaś komandytariuszem jest wspólnik tej spółki, 

wkładu komandytariusza nie mogą stanowić jego udziały w tej spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością lub akcje tej prostej spółki akcyjnej lub tej spółki akcyjnej.> 

 

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). 
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§ 3. Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały, o 

której mowa w art. 191 § 1. Jeżeli uchwała [zgromadzenia] wspólników nie określa dnia 

dywidendy, dniem dywidendy jest dzień powzięcia uchwały o podziale zysku. 

§ 4. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. [Jeżeli 

zgromadzenie wspólników nie określi terminu wypłaty dywidendy, jej wypłata powinna 

nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.] <Jeżeli uchwała wspólników takiego dnia 

nie określa, dywidenda jest wypłacana niezwłocznie po dniu dywidendy.>  

 

Art. 276. 

§ 1. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników 

stanowi inaczej. 

§ 1
1
. Sposób reprezentacji spółki w <okresie> likwidacji określa się w umowie spółki, 

uchwale wspólników albo orzeczeniu sądu. W każdym przypadku sąd może zmienić 

sposób reprezentacji spółki w <okresie> likwidacji. 

§ 2. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, likwidatorzy mogą być odwołani na mocy 

uchwały wspólników. Likwidatorów ustanowionych przez sąd tylko sąd może odwołać. 

§ 3. W przypadku gdy o rozwiązaniu spółki orzeka sąd, może on jednocześnie ustanowić 

likwidatorów. 

§ 4. Na wniosek osób mających interes prawny sąd może, z ważnych powodów, odwołać 

likwidatorów i ustanowić innych. 

§ 5. Sąd, który ustanowił likwidatorów, określa wysokość ich wynagrodzenia. 

 

<DZIAŁ Ia 

Prosta spółka akcyjna 

 

Rozdział 1 

Powstanie spółki 

 

Art. 300
1
. 

§ 1. Prosta spółka akcyjna może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym 

celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.  

§ 2. Spółka nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 
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§ 3. Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki. 

§ 4. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.  

 

Art. 300
2
. 

§ 1. Akcje są obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.  

§ 2. Wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji może być wszelki wkład mający wartość 

majątkową, w szczególności świadczenie pracy lub usług. 

§ 3. Akcje nie posiadają wartości nominalnej, nie stanowią części kapitału akcyjnego i są 

niepodzielne. 

Art. 300
3
. 

§ 1. W spółce tworzy się wyrażony w złotych kapitał akcyjny, na który przeznacza się 

wniesione wkłady pieniężne oraz niepieniężne, z uwzględnieniem art. 14 § 1. Kapitał 

akcyjny powinien wynosić co najmniej 1 złoty. 

§ 2. Wysokość kapitału akcyjnego nie jest określana w umowie spółki. Do zmian 

wysokości kapitału akcyjnego nie stosuje się przepisów o zmianie umowy spółki. 

 

Art. 300
4
. 

Do powstania spółki wymaga się: 

1) zawarcia umowy spółki; 

2) ustanowienia organów wymaganych przez ustawę lub umowę spółki; 

3) wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie kapitału akcyjnego co najmniej 

w kwocie, o której mowa w art. 300
3
 § 1; 

4) wpisu do rejestru. 

Art. 300
5
. 

§ 1. Umowa prostej spółki akcyjnej powinna określać:  

1) firmę i siedzibę spółki; 

2) przedmiot działalności spółki; 

3) liczbę, serie i numery akcji, związane z nimi uprzywilejowanie, akcjonariuszy 

obejmujących poszczególne akcje oraz cenę emisyjną akcji; 

4) jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – przedmiot tych wkładów, akcje 

obejmowane za wkłady niepieniężne oraz akcjonariuszy, którzy obejmują te akcje; 

5)  jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest świadczenie pracy lub usług – także 

rodzaj i czas świadczenia pracy lub usług; 
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6) organy ustanowione w spółce; 

7) liczbę członków zarządu i rady nadzorczej, jeżeli została ustanowiona, albo co 

najmniej minimalną i maksymalną liczbę członków tych organów; 

8) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.  

§ 2. Umowa prostej spółki akcyjnej może określać terminy wniesienia wkładów albo 

zawierać upoważnienie do ich określenia w uchwale akcjonariuszy. W przeciwnym 

razie terminy wniesienia wkładów określa zarząd.  

 

Art. 300
6
. 

Umowa prostej spółki akcyjnej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. 

 

Art. 300
7
. 

§ 1. Umowa prostej spółki akcyjnej może być zawarta również przy wykorzystaniu 

wzorca umowy. 

§ 2. Zawarcie umowy prostej spółki akcyjnej przy wykorzystaniu wzorca umowy 

wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie 

teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

§ 3. Umowa prostej spółki akcyjnej jest zawarta po wprowadzeniu do systemu 

teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą 

opatrzenia ich podpisem elektronicznym. 

§ 4. W przypadku spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, na 

pokrycie akcji pierwszej emisji wnosi się wyłącznie wkłady pieniężne.  

§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzorzec umowy prostej 

spółki akcyjnej, a także wzorce uchwał i innych czynności wykonywanych w systemie 

teleinformatycznym, mając na względzie potrzebę ułatwienia zakładania spółek, 

zapewnienia sprawności postępowania przy ich zakładaniu oraz sprawności 

postępowania sądowego w przedmiocie ich rejestracji, wdrożenia ułatwień w ich 

funkcjonowaniu, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności obrotu 

gospodarczego. 

Art. 300
8
. 

§ 1. Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe 

oznaczenie „prosta spółka akcyjna”.  
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§ 2. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „P.S.A.”. 

 

Art. 300
9
. 

§ 1. Wkłady powinny zostać wniesione do spółki w całości w ciągu trzech lat od dnia 

wpisu spółki do rejestru. 

§ 2. Zarząd podejmuje niezwłocznie uchwałę stwierdzającą wniesienie w całości wkładu 

przez akcjonariusza.  

§ 3. Wkłady wniesione do spółki powinny być zaliczane równomiernie na pokrycie 

wszystkich akcji akcjonariusza, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 

 

Art. 300
10

. 

§ 1. Jeżeli wartość wkładu niepieniężnego przeznaczonego na kapitał akcyjny została 

znacznie zawyżona w stosunku do jego wartości godziwej w dniu objęcia akcji, 

akcjonariusz, który wniósł taki wkład, jest obowiązany wyrównać spółce brakującą 

wartość. Członkowie zarządu odpowiadają solidarnie z akcjonariuszem, chyba że nie 

ponoszą winy.  

§ 2. Od obowiązku określonego w § 1 akcjonariusz i członkowie zarządu nie mogą być 

zwolnieni. 

Art. 300
11

. 

§ 1. Z chwilą zawarcia umowy prostej spółki akcyjnej powstaje prosta spółka akcyjna w 

organizacji. 

§ 2. Spółka w organizacji jest reprezentowana przez zarząd, a do chwili jego 

ustanowienia – przez pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą 

akcjonariuszy.  

§ 3. Odpowiedzialność osób, o których mowa w art. 13 § 1, ustaje wobec spółki z chwilą 

zatwierdzenia ich czynności uchwałą akcjonariuszy. 

§ 4. Zmiana umowy prostej spółki akcyjnej w organizacji wymaga zawarcia umowy 

przez akcjonariuszy. Przepisu nie stosuje się do umowy prostej spółki akcyjnej 

zawartej zgodnie z art. 300
7
. 

Art. 300
12

. 

§ 1. Zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na 

siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis spółki do rejestru 

podpisują wszyscy członkowie zarządu. 
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§ 2. Zgłoszenie spółki do rejestru powinno zawierać: 

1) firmę, siedzibę i adres spółki; 

2) przedmiot działalności spółki; 

3) liczbę akcji; 

4) jeżeli umowa spółki przewiduje emisję różnych rodzajów akcji – liczbę akcji 

uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania;  

5) jeżeli umowa spółki przewiduje przyznanie uprawnień indywidualnych 

określonym akcjonariuszom albo tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku 

spółki niewynikające z akcji – zaznaczenie tych okoliczności;  

6) wysokość kapitału akcyjnego;  

7) jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności;  

8) nazwiska i imiona członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki; 

9) nazwiska i imiona członków rady nadzorczej, jeżeli umowa spółki wymaga 

ustanowienia rady nadzorczej; 

10) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony; 

11) jeżeli umowa spółki wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – 

oznaczenie tego pisma.  

§ 3. Do zgłoszenia spółki do rejestru należy dołączyć:  

1) umowę spółki;  

2) oświadczenie wszystkich członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego, 

ustalonej na podstawie sumy wartości wniesionych wkładów, przeznaczonych na 

kapitał akcyjny; 

3) oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie akcji zostały 

wniesione w części przewidzianej w umowie spółki;  

4) jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny 

zawierający umowę spółki – dowód ich ustanowienia z wyszczególnieniem składu 

osobowego;  

5) adresy do doręczeń członków zarządu.  

§ 4. Jednocześnie ze zgłoszeniem spółki do rejestru należy złożyć podpisaną przez 

wszystkich członków zarządu listę akcjonariuszy z podaniem nazwiska i imienia albo 

firmy (nazwy) oraz liczby i serii akcji objętych przez każdego z nich. 

§ 5. W przypadku zgłoszenia spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca 

umowy, dokumenty wskazane w § 3 i 4 powinny zostać sporządzone na formularzach 
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udostępnianych w systemie teleinformatycznym i opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.  

§ 6. Wszelkie zmiany danych wymienionych w § 2 zarząd powinien zgłosić sądowi 

rejestrowemu w celu wpisania do rejestru lub ujawnienia w aktach rejestrowych. 

 

Art. 300
13

. 

§ 1. Przepisy art. 164 § 3, art. 165, art. 169, art. 170 i art. 172 stosuje się odpowiednio do 

zgłoszenia spółki do rejestru, postępowania w przedmiocie wpisu spółki do rejestru i 

stwierdzenia braków wynikłych z niedopełnienia przepisów prawa po 

zarejestrowaniu spółki. 

§ 2. Do zgłoszenia spółki do rejestru w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się 

przepisy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Art. 300
14

. 

§ 1. W spółce jednoosobowej jedyny akcjonariusz wykonuje uprawnienia walnego 

zgromadzenia. 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. 

Rozdział 2 

Prawa i obowiązki akcjonariuszy 

Oddział 1 

Akcje i uprawnienia indywidualne akcjonariusza 

 

Art. 300
15

. 

§ 1. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku oraz prawo do wypłaty z kapitału 

akcyjnego w kwocie wynikającej z rocznego sprawozdania finansowego, która 

została przeznaczona do wypłaty w uchwale akcjonariuszy, chyba że umowa spółki 

stanowi inaczej. 

§ 2. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy (dywidenda) nie może 

przekraczać sumy zysku za ostatni rok obrotowy, niepodzielonych zysków z lat 

ubiegłych, utworzonych z zysku kapitałów rezerwowych, które mogą być 
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przeznaczone do podziału, oraz kapitału akcyjnego. Tak uzyskaną sumę należy 

pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, które zgodnie z ustawą 

lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na 

kapitały rezerwowe, które nie mogą być przeznaczone do podziału. 

§ 3. Dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji, chyba że umowa spółki stanowi 

inaczej. 

§ 4. Wypłata na rzecz akcjonariuszy z kapitału akcyjnego nie może doprowadzić do 

zmniejszenia kwoty tego kapitału poniżej 1 złotego. Przepisy art. 456 § 1 i 2 stosuje 

się odpowiednio do wypłaty z kapitału akcyjnego z części tego kapitału stanowiącej 

5% sumy zobowiązań spółki wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania 

finansowego za ostatni rok obrotowy.  

§ 5. Wypłata na rzecz akcjonariuszy nie może doprowadzić do utraty przez spółkę, w 

normalnych okolicznościach, zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań 

pieniężnych w terminie sześciu miesięcy od dnia dokonania wypłaty.  

§ 6. Wypłata z kapitału akcyjnego może nastąpić po wpisie zmiany jego wysokości do 

rejestru. W przypadku, o którym mowa w § 4, przepis art. 458 § 2 pkt 4 stosuje się 

odpowiednio do wniosku o wpis zmiany wysokości kapitału akcyjnego.  

 

Art. 300
16

. 

§ 1. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym 

przysługiwały akcje w dniu podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy. 

§ 2. Umowa spółki może upoważniać walne zgromadzenie do określenia dnia, według 

którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok 

obrotowy (dzień dywidendy). 

§ 3. Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o 

wypłacie dywidendy. 

§ 4. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli 

uchwała walnego zgromadzenia nie określa takiego dnia, dywidenda jest wypłacana 

w dniu określonym przez zarząd. 

Art. 300
17

. 

§ 1. Umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na 

poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Przepisy art. 300
15

 § 
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2–5 stosuje się odpowiednio, przy czym zaliczka nie może być wypłacana z kapitału 

akcyjnego.  

§ 2. W przypadku gdy w danym roku obrotowym zaliczka na poczet przewidywanej 

dywidendy została wypłacona akcjonariuszom, a spółka odnotowała stratę albo 

osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek, akcjonariusze 

zwracają zaliczki w:  

1) całości – w przypadku odnotowania straty albo  

2) części odpowiadającej wysokości przekraczającej zysk przypadający 

akcjonariuszowi za dany rok obrotowy – w przypadku osiągnięcia zysku 

w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek. 

 

Art. 300
18

. 

§ 1. Umowa spółki może przewidywać, że akcjonariuszowi, któremu nie wypłacono w 

pełni albo częściowo dywidendy z akcji uprzywilejowanych w zakresie dywidendy w 

danym roku obrotowym, przysługuje wyrównanie z zysku w następnych latach, nie 

później jednak niż w ciągu kolejnych pięciu lat obrotowych. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zaliczek na poczet przewidywanej 

dywidendy. 

Art. 300
19

. 

Na pokrycie strat należy zasilić kapitał akcyjny, przeznaczając na ten cel co najmniej 

8% zysku za dany rok obrotowy, jeżeli kapitał ten nie osiągnął 5% sumy zobowiązań 

spółki wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok 

obrotowy.  

Art. 300
20

. 

Uchwała akcjonariuszy może przeznaczyć na kapitał akcyjny środki, o których mowa w 

art. 300
15

 § 2. Uchwała ta nie uprawnia akcjonariuszy do objęcia nowych akcji. 

 

Art. 300
21

. 

Wartość świadczeń spełnianych przez spółkę na rzecz akcjonariuszy z innego tytułu niż 

prawa wynikające z akcji, a także na rzecz spółek lub spółdzielni z nimi powiązanych 

albo pozostających wobec nich w stosunku dominacji lub zależności, nie może 

przekraczać wartości godziwej świadczenia wzajemnego otrzymanego przez spółkę. 
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Art. 300
22

. 

§ 1. Akcjonariusz, który otrzymał wypłatę dokonaną wbrew przepisom prawa lub 

postanowieniom umowy spółki (odbiorca), jest obowiązany do jej zwrotu.  

§ 2. Członkowie organów spółki odpowiadają za zwrot wypłaty solidarnie z jej odbiorcą, 

chyba że nie ponoszą winy. 

§ 3. Zobowiązani nie mogą być zwolnieni od odpowiedzialności, o której mowa w § 1 i 2.  

§ 4. Roszczenia, o których mowa w § 1 i 2, przedawniają się z upływem trzech lat od 

dnia wypłaty, z wyjątkiem roszczeń wobec odbiorcy, który wiedział o bezprawności 

otrzymanej wypłaty.  

Art. 300
23

. 

§ 1. Akcja daje prawo do jednego głosu.  

§ 2. Zastawnik i użytkownik akcji mogą wykonywać prawo głosu, jeżeli przewiduje to 

czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w rejestrze 

akcjonariuszy dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i upoważnieniu do 

wykonywania prawa głosu, chyba że umowa spółki zakazuje przyznawania prawa 

głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji albo uzależnia je od zgody organu 

spółki. 

Art. 300
24

. 

Prawo kontroli służy każdemu akcjonariuszowi. Przepis art. 212 stosuje się odpowiednio 

do wykonywania prawa kontroli. 

Art. 300
25

. 

§ 1. Spółka może emitować akcje o szczególnych uprawnieniach, które powinny być 

określone w umowie spółki (akcje uprzywilejowane). 

§ 2. Uprzywilejowanie, o którym mowa w § 1, może dotyczyć w szczególności prawa 

głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. 

 

Art. 300
26

. 

§ 1. Z akcji uprzywilejowanych może wynikać szczególne uprawnienie, zgodnie z 

którym każda kolejna emisja nowych akcji nie może naruszać określonego 

minimalnego stosunku liczby głosów przypadających na te akcje uprzywilejowane do 

ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje spółki (akcje 

założycielskie). W przypadku emisji nowych akcji, która mogłaby naruszyć ten 

stosunek, liczba głosów z akcji założycielskich ulega odpowiedniemu zwiększeniu.  



- 16 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

§ 2. Uchwała o emisji nowych akcji wskazuje liczbę głosów, jaka będzie przypadać na 

akcje założycielskie po wpisie do rejestru nowej emisji akcji. 

§ 3. Akcje założycielskie mogą być przedmiotem kolejnych emisji. 

 

Art. 300
27

. 

Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy może być wyłączone prawo głosu 

(akcja niema). Umowa spółki może określać okoliczności, w których uprawniony z 

akcji niemej uzyskuje prawo głosu. 

 

Art. 300
28

. 

§ 1. Umowa spółki może przyznać oznaczonemu akcjonariuszowi uprawnienia 

indywidualne, w szczególności uprawnienie do powołania lub odwołania członków 

zarządu lub rady nadzorczej. 

§ 2. Uprawnienia indywidualne akcjonariusza wygasają najpóźniej z dniem, w którym 

przestaje być on akcjonariuszem spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 

 

Oddział 2 

Forma akcji 

 

Art. 300
29

. 

§ 1. Akcje nie mają formy dokumentu. 

§ 2. Przepisy o akcjach stosuje się odpowiednio do warrantów subskrypcyjnych i innych 

tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki. 

 

Art. 300
30

.
 

§ 1. Akcje podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.  

§ 2. W przypadku objęcia akcji wpis do rejestru akcjonariuszy następuje po wpisie 

spółki do rejestru albo wpisie do rejestru nowej emisji akcji. 

 

Art. 300
31

.
 

§ 1. Rejestr akcjonariuszy prowadzi: 
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1) podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730, 875 i …) 

jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych; 

2) notariusz prowadzący kancelarię notarialną na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

§ 2. Do zadań podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy należy zapewnienie 

zgodności liczby akcji zarejestrowanych w rejestrze z liczbą wyemitowanych akcji 

oraz dokonywanie wpisów zmian danych, o których mowa w art. 300
33

. 

§ 3. Rejestr akcjonariuszy jest prowadzony w postaci elektronicznej, która może mieć 

formę rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych. 

§ 4. Niezależnie od formy rejestru akcjonariuszy, podmiot prowadzący ten rejestr, 

prowadzi go w sposób, który zapewnia bezpieczeństwo i integralność zawartych w 

nim danych.  

§ 5. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy wymaga uchwały 

akcjonariuszy. Przy zawiązaniu spółki wyboru dokonują akcjonariusze. 

 

Art. 300
32

.
 

§ 1.
 
Spółka jest obowiązana do niezwłocznego zawarcia umowy o prowadzenie rejestru 

akcjonariuszy z podmiotem wybranym zgodnie z art. 300
31 

§
 
5.  

§ 2. Rozwiązanie przez spółkę umowy, o której mowa w § 1, jest dopuszczalne jedynie 

pod warunkiem zawarcia nowej umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. 

Rozwiązanie umowy przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy jest 

dopuszczalne jedynie z ważnych powodów, z zachowaniem okresu wypowiedzenia 

nie krótszego niż trzy miesiące. 

Art. 300
33

. 

§ 1. Rejestr akcjonariuszy zawiera:  

1) firmę, siedzibę i adres spółki; 

2) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do 

rejestru; 

3) datę zarejestrowania spółki i emisji akcji; 

4) serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji; 

5) nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania 

albo siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej, 
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jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i 

podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty 

elektronicznej; 

6) na żądanie osoby mającej interes prawny – wpis o przejściu akcji lub praw 

zastawniczych na inną osobę albo o ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa 

rzeczowego wraz z datą wpisu oraz wskazaniem nabywcy albo zastawnika lub 

użytkownika, adresu ich zamieszkania albo siedziby lub innych adresów do 

doręczeń, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli osoby te wyraziły zgodę na 

komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr 

akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz liczby, rodzaju, 

serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji; 

7) na żądanie zastawnika lub użytkownika – wpis, że przysługuje mu prawo 

wykonywania prawa głosu z obciążonej akcji; 

8) na żądanie akcjonariusza – wpis o wykreśleniu obciążenia jego akcji 

ograniczonym prawem rzeczowym; 

9) wzmiankę o tym, czy akcje zostały w całości pokryte; 

10) ograniczenia co do rozporządzania akcją; 

11) postanowienia umowy spółki o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki. 

§ 2. Umowa spółki może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące informacji 

ujawnianych w rejestrze akcjonariuszy. 

 

Art. 300
34

. 

§ 1. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy dokonuje wpisu w rejestrze 

akcjonariuszy, na żądanie spółki lub innej osoby mającej interes prawny w 

dokonaniu wpisu, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia 

otrzymania żądania. Jeżeli dokonanie wpisu wymaga usunięcia przeszkody, wpis 

powinien być dokonany w terminie siedmiu dni od dnia jej usunięcia.  

§ 2. W przypadku zajęcia praw majątkowych akcjonariusza przez komornika sądowego 

w trybie art. 911
3
 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, a także w przypadku 

przekazania zawiadomienia przez organ egzekucyjny w trybie art. 95a pkt 2 lit. b 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.) albo wniosku w trybie art. 95f § 2 tej ustawy, 
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ujawnienie w rejestrze akcjonariuszy zajęcia praw majątkowych akcjonariusza 

następuje z urzędu i jest wolne od opłat. 

§ 3. Przed wpisem w rejestrze akcjonariuszy, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa 

w § 2, podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy powiadamia o treści zamierzonego 

wpisu osobę, której uprawnienia mają być wykreślone, zmienione lub obciążone 

przez wpis, chyba że wyraziła ona zgodę na wpis. 

§ 4. Osoba żądająca wpisu jest obowiązana przedłożyć podmiotowi prowadzącemu 

rejestr akcjonariuszy dokumenty uzasadniające dokonanie wpisu. Podstawę 

dokonania wpisu stanowi także oświadczenie akcjonariusza o zobowiązaniu do 

przeniesienia akcji albo obciążenia akcji ograniczonym prawem rzeczowym. 

§ 5. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy bada treść i formę dokumentów 

uzasadniających dokonanie wpisu. Podmiot ten nie ma jednak obowiązku badania 

zgodności z prawem oraz prawdziwości dokumentów uzasadniających dokonanie 

wpisu, w tym podpisów zbywcy akcji lub osób ustanawiających ograniczone prawo 

rzeczowe na akcji, chyba że poweźmie w tym względzie uzasadnione wątpliwości. 

§ 6. Przy dokonywaniu wpisów do rejestru akcjonariuszy podmiot prowadzący rejestr 

uwzględnia ograniczenia co do rozporządzania akcją.  

§ 7. O dokonanym wpisie podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy niezwłocznie 

powiadamia osobę żądającą wpisu oraz spółkę. W przypadku niedokonania wpisu 

podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy niezwłocznie powiadamia o tym osobę 

żądającą wpisu, podając przyczyny niedokonania wpisu. 

§ 8. Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w § 7 zdanie pierwsze, zarząd 

niezwłocznie składa do sądu rejestrowego podpisaną przez wszystkich członków 

zarządu nową listę akcjonariuszy z podaniem nazwiska i imienia albo firmy (nazwy) 

oraz liczby i serii akcji posiadanych przez każdego z nich oraz wzmianką o 

ustanowieniu zastawu lub użytkowania na akcjach w przypadku ustanowienia na 

akcjach ograniczonego prawa rzeczowego. 

 

Art. 300
35

. 

§ 1. Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla spółki i każdego akcjonariusza. 

§ 2. Podmioty, o których mowa w § 1, mają prawo dostępu do danych zawartych 

w rejestrze akcjonariuszy za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr 

akcjonariuszy. 
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§ 3. Podmioty, o których mowa w § 1, mają prawo żądać wydania, w postaci papierowej 

lub elektronicznej, informacji z rejestru akcjonariuszy. 

 

Oddział 3 

Rozporządzanie akcją 

 

Art. 300
36

. 

§ 1. Akcje są zbywalne. 

§ 2. Akcje nie mogą być dopuszczane ani wprowadzane do obrotu zorganizowanego w 

rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.  

§ 3. Rozporządzające czynności prawne dokonane z naruszeniem § 2 są ważne. 

§ 4. Zbycie lub obciążenie akcji powinno być dokonane w formie dokumentowej pod 

rygorem nieważności. 

Art. 300
37

. 

§ 1. Nabycie akcji albo ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego następuje 

z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę albo 

zastawnika lub użytkownika oraz liczbę, rodzaj, serie i numery nabytych albo 

obciążonych akcji.  

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się w przypadku objęcia akcji, z wyjątkiem art. 300
118

, a 

także powołania do spadku, zapisu windykacyjnego, wniesienia akcji jako wkładu 

niepieniężnego do spółki, połączenia, podziału lub przekształcenia spółki lub zajścia 

innego zdarzenia prawnego powodującego z mocy prawa przejście akcji lub 

ustanowionego na niej ograniczonego prawa rzeczowego na inną osobę. Przepis 

art. 300
38

 § 1 stosuje się. 

Art. 300
38

.
 

§ 1. Wobec spółki uważa się za akcjonariusza osobę wpisaną do rejestru akcjonariuszy. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zastawnika lub użytkownika akcji. 

§ 3. Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa w spółce przez wspólnego 

przedstawiciela. Za świadczenia związane z akcją odpowiadają solidarnie. 

§ 4. Jeżeli współuprawnieni nie wskazali wspólnego przedstawiciela, oświadczenia spółki 

mogą być dokonywane wobec któregokolwiek z nich. 
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Art. 300
39

. 

§ 1. Umowa spółki może uzależnić rozporządzenie akcją od zgody spółki lub w inny 

sposób je ograniczyć.  

§ 2. Jeżeli zbycie akcji jest uzależnione od zgody spółki, stosuje się przepisy § 3–6, chyba 

że umowa spółki stanowi inaczej. 

§ 3. Jeżeli spółka odmawia zgody na zbycie akcji, powinna wskazać innego nabywcę. 

Termin do wskazania nabywcy, cenę nabycia albo sposób jej określenia oraz termin 

zapłaty określa umowa spółki. W braku tych postanowień akcja może być zbyta bez 

ograniczenia. Termin do wskazania nabywcy nie może być dłuższy niż miesiąc od 

dnia zgłoszenia spółce zamiaru zbycia akcji. 

§ 4. Czynności, o których mowa w § 3, dokonuje zarząd w formie dokumentowej pod 

rygorem nieważności, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Przepis ten stosuje się 

odpowiednio do akcji, którymi rozporządzenie zostało w inny sposób ograniczone.  

§ 5. Jeżeli spółka nie wskazała nabywcy w terminie, o którym mowa w § 3, albo 

wskazany przez spółkę nabywca nie uiścił ceny nabycia w terminie określonym 

w umowie spółki, akcjonariusz może swobodnie zbyć akcję, chyba że nie przyjął 

oferowanej zapłaty.  

§ 6. Zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody spółki. 

 

Art. 300
40

. 

§ 1. Zbycie akcji nie w pełni pokrytej wymaga zgody spółki aż do chwili wniesienia 

wkładu w całości. Zgoda spółki wymaga formy dokumentowej pod rygorem 

nieważności, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.  

§ 2. Spółka może odmówić zgody na zbycie akcji nie w pełni pokrytej bez wskazania 

innego nabywcy. Udzielenie albo odmowa udzielenia zgody następuje w terminie 

czternastu dni od dnia zgłoszenia spółce zamiaru zbycia akcji. Spółka niezwłocznie 

informuje nabywcę o braku pełnego pokrycia akcji.  

§ 3. Nabywca akcji nie w pełni pokrytej odpowiada wobec spółki solidarnie ze zbywcą za 

wniesienie pozostałej części wkładu.  

 

Art. 300
41

. 

§ 1. Umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na 

miejsce zmarłego akcjonariusza. W tym przypadku umowa spółki powinna określać 
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warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki, pod rygorem 

bezskuteczności ograniczenia lub wyłączenia. Spłata należna spadkobiercom 

powinna uwzględnić stosunek wartości wkładu wniesionego do wartości wkładu 

niewniesionego. 

§ 2. W razie śmierci akcjonariusza uprawnionego z akcji objętych za wkład, którego 

przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług, który nie został w całości wniesiony, 

wstąpienie do spółki spadkobierców wymaga zgody spółki, chyba że umowa spółki 

stanowi inaczej. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie oraz przepis art. 300
40

 § 2 stosuje 

się odpowiednio. 

§ 3. Umowa spółki może wyłączyć lub w określony sposób ograniczyć podział akcji 

między spadkobierców. 

Art. 300
42

. 

§ 1. Umowa spółki może przewidywać, że pozostali akcjonariusze mają prawo 

pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia przez innego akcjonariusza 

(prawo pierwszeństwa). Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, stosuje się przepisy 

§ 2–7.  

§ 2. Prawo pierwszeństwa przysługuje akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby 

posiadanych akcji. 

§ 3. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje na rzecz osoby trzeciej (akcjonariusz 

zbywający) zawiadamia zarząd o warunkach zamierzonego zbycia akcji, w 

szczególności o nabywcy, cenie akcji albo sposobie jej ustalenia oraz terminie 

zapłaty. 

§ 4. Jednocześnie z dokonaniem zawiadomienia, o którym mowa w § 3, akcjonariusz 

zbywający składa pozostałym akcjonariuszom za pośrednictwem zarządu ofertę 

nabycia akcji na warunkach przewidzianych dla umowy z osobą trzecią, 

wyznaczając termin do złożenia przez nich oświadczenia o przyjęciu oferty nabycia 

akcji. Termin ten nie może być krótszy niż czternaście dni od dnia otrzymania 

oferty.  

§ 5. Oświadczenie akcjonariusza o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa i przyjęciu 

oferty powinno zostać złożone akcjonariuszowi zbywającemu za pośrednictwem 

zarządu w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Niezwłocznie po upływie 

terminu, o którym mowa w § 4, zarząd przekazuje akcjonariuszowi zbywającemu 

informację o akcjonariuszach, którzy skorzystali z prawa pierwszeństwa. 
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§ 6. Wymogów, o których mowa w § 3–5, nie stosuje się, jeżeli pozostali akcjonariusze 

złożyli oświadczenia, w formie dokumentowej pod rygorem nieważności, o rezygnacji 

z przysługującego im prawa pierwszeństwa.  

§ 7. Zarząd wyraża zgodę na zbycie akcji, jeżeli spełnione zostały wymogi, o których 

mowa w § 3–5 albo § 6. 

Art. 300
43

. 

Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do ułamkowych części akcji. 

 

Oddział 4 

Umorzenie akcji i nabycie akcji własnych 

 

Art. 300
44

. 

§ 1. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) albo 

bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). 

§ 2. Umorzenie akcji stanowi zmianę umowy spółki. 

§ 3. Od chwili uiszczenia spłaty za akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu 

akcjonariusz nie może wykonywać z nich praw udziałowych.  

§ 4. Na spłatę z tytułu umorzenia akcji mogą być przeznaczone środki, o których mowa 

w art. 300
15

 § 2. Do uiszczenia spłaty stosuje się przepisy art. 300
15

 § 4–6. 

 

Art. 300
45

. 

§ 1. Umorzenie przymusowe jest dopuszczalne, o ile umowa spółki tak stanowi i określa 

przesłanki umorzenia przymusowego. Zmiana umowy spółki przewidująca 

umorzenie przymusowe akcji objętych przed zmianą umowy spółki wymaga zgody 

uprawnionego z tych akcji. 

§ 2. Umorzenie przymusowe następuje za spłatą, która nie może być niższa od wartości 

godziwej akcji. Spółka uiszcza spłatę po dokonaniu wpisu umorzenia akcji do 

rejestru.  

Art. 300
46

. 

Umowa spółki może stanowić, że akcje ulegają umorzeniu w przypadku ziszczenia się 

określonego zdarzenia bez podjęcia uchwały akcjonariuszy. W przypadku ziszczenia 

się określonego w umowie spółki zdarzenia zarząd niezwłocznie podejmuje uchwałę 

stwierdzającą umorzenie akcji i zgłasza ją do rejestru albo podejmuje uchwałę 
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stwierdzającą, że umorzenie nie doszło do skutku, jeżeli spółka nie dysponuje 

środkami, o których mowa w art. 300
15

 § 2, na uiszczenie pełnej spłaty za umarzane 

akcje. 

Art. 300
47

. 

§ 1. Spółka nie może nabywać wyemitowanych przez nią akcji (akcje własne). Zakaz ten 

nie dotyczy nabycia akcji: 

1) w celu ich umorzenia; 

2) na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego w uchwale akcjonariuszy; 

3) w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń spółki, których nie można zaspokoić 

z innego majątku akcjonariusza; 

4) w drodze sukcesji uniwersalnej; 

5) w innych przypadkach przewidzianych w ustawie. 

§ 2. W przypadku określonym w § 1 pkt 2 nabycie akcji własnych może nastąpić tylko 

wtedy, gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

1) akcje są w pełni pokryte; 

2) łączna liczba akcji, wliczając w to akcje nabyte na podstawie innych tytułów oraz 

akcje nabyte przez spółki lub spółdzielnie zależne nie przekracza 25% wszystkich 

akcji spółki; 

3) łączna cena nabycia akcji, powiększona o koszty ich nabycia, nie jest wyższa od 

kwoty kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, o której mowa w art. 

300
15

 § 2.  

§ 3. Przepisy art. 300
15

 § 4–6 stosuje się odpowiednio do zapłaty ceny nabycia akcji 

własnych w przypadku określonym w § 1 pkt 2.  

§ 4. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do ustanowienia zastawu na akcjach 

własnych. 

§ 5. Rozporządzające czynności prawne dokonane z naruszeniem § 1–4 są ważne. 

§ 6. Akcje własne nabyte z naruszeniem § 1–3 oraz akcje nabyte w drodze egzekucji 

powinny zostać zbyte w terminie roku od dnia ich nabycia. Jeżeli akcje własne nie 

zostały zbyte w tym terminie, zarząd dokona ich niezwłocznego umorzenia bez 

uchwały akcjonariuszy.  

§ 7. Akcje własne należy umieścić w bilansie w osobnej pozycji aktywów. Równocześnie 

należy zmniejszyć kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z § 2 pkt 3 i odpowiednio 

zwiększyć kapitał albo kapitały, z których został on utworzony. 
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§ 8. Spółka nie wykonuje praw z akcji własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia 

lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. 

§ 9. Przepisy § 1–8 stosuje się odpowiednio do nabycia akcji spółki przez osobę trzecią, 

działającą na rachunek spółki. Dotyczy to także nabycia akcji spółki dominującej 

przez spółkę lub spółdzielnię zależną.  

 

Art. 300
48

. 

§ 1. Spółka nie może obejmować akcji własnych. Zakaz ten dotyczy również 

obejmowania akcji spółki dominującej przez spółkę lub spółdzielnię zależną. 

§ 2. Objęcie akcji z naruszeniem § 1 jest ważne. 

§ 3. W przypadku objęcia akcji z naruszeniem § 1 członek zarządu odpowiada solidarnie 

wraz z osobą, która objęła akcje, za pełne wniesienie wkładu, chyba że nie ponosi 

winy. 

§ 4. Jeżeli akcje spółki zostały objęte przez osobę, która działała we własnym imieniu, 

lecz na rachunek spółki albo spółki lub spółdzielni zależnej, obejmującego uważa się 

za osobę działającą na własny rachunek. 

§ 5. Przepisy art. 300
47

 § 6–8 stosuje się odpowiednio do akcji własnych objętych przez 

spółkę z naruszeniem § 1. 

Oddział 5 

Wyłączenie i ustąpienie akcjonariusza oraz unieważnienie akcji 

 

Art. 300
49

. 

§ 1. Na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących więcej niż połowę 

ogólnej liczby głosów sąd, z ważnych przyczyn dotyczących danego akcjonariusza, 

może orzec jego wyłączenie ze spółki. Umowa spółki może ograniczyć to uprawnienie 

do akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących większą liczbę głosów. 

§ 2. Przepisy art. 266 § 2 zdanie drugie i § 3 oraz art. 267–269 stosuje się odpowiednio do 

wyłączenia akcjonariusza ze spółki. 

 

Art. 300
50

. 

§ 1. Na żądanie akcjonariusza sąd może orzec jego ustąpienie ze spółki, jeżeli zachodzi 

ważna przyczyna uzasadniona stosunkami między akcjonariuszami lub między 
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spółką a akcjonariuszem ustępującym, skutkująca rażącym pokrzywdzeniem 

akcjonariusza ustępującego.  

§ 2. Powództwo o ustąpienie akcjonariusza ze spółki wytacza się przeciwko spółce oraz 

wszystkim pozostałym akcjonariuszom przed sąd właściwy według miejsca siedziby 

spółki. 

§ 3. Akcje posiadane przez akcjonariusza ustępującego podlegają wykupowi po cenie 

odpowiadającej wartości godziwej, ustalonej przez sąd na dzień doręczenia pozwu. 

Orzekając o ustąpieniu akcjonariusza, sąd określa również termin, w jakim cena 

wykupu powinna zostać zapłacona na rzecz akcjonariusza ustępującego wraz 

z odsetkami od dnia doręczenia pozwu. 

§ 4. Wykupu akcji posiadanych przez akcjonariusza ustępującego dokonuje spółka na 

rachunek pozostałych akcjonariuszy, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez 

nich akcji. Za zapłatę ceny wykupu spółka i akcjonariusze, przeciwko którym 

wytoczono powództwo, odpowiadają solidarnie. 

 

Art. 300
51

. 

§ 1. Na żądanie akcjonariusza albo spółki sąd może unieważnić wszystkie albo niektóre 

akcje w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do 

wniesienia wkładów na pokrycie tych akcji.  

§ 2. Sąd, orzekając o unieważnieniu akcji, określa wysokość spłaty należnej 

akcjonariuszowi za unieważnione akcje, która powinna uwzględnić stosunek 

wartości wkładu wniesionego do wartości wkładu niewniesionego. 

§ 3. W celu zabezpieczenia powództwa sąd może, z ważnych powodów, zawiesić 

akcjonariusza w wykonywaniu jego praw udziałowych w spółce. 

 

Rozdział 3 

Organy spółki 

Oddział 1 

Przepisy ogólne 

 

Art. 300
52

. 

§ 1. W spółce ustanawia się zarząd albo radę dyrektorów.  
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§ 2. Umowa spółki może przewidywać, że oprócz ustanowienia zarządu w spółce należy 

również ustanowić radę nadzorczą. 

§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszego oddziału mowa jest o organie, należy przez to 

rozumieć odpowiednio zarząd, radę nadzorczą albo radę dyrektorów.  

 

Art. 300
53

. 

Wobec spółki członkowie zarządu i dyrektorzy podlegają ograniczeniom ustanowionym 

w umowie spółki oraz, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, w uchwałach 

akcjonariuszy. 

Art. 300
54

. 

Członek organu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności 

wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności 

wobec spółki.  

Art. 300
55

. 

§ 1. W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka organu, jego 

współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi 

jest powiązany osobiście, członek organu powinien ujawnić sprzeczność interesów i 

wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia 

tego w protokole.  

§ 2. Członek organu nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu mandatu.  

§ 3. Członek zarządu ani dyrektor nie mogą bez zgody spółki zajmować się interesami 

konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki 

cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo 

uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, chyba że 

umowa spółki stanowi inaczej. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej 

spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu albo 

dyrektora co najmniej 10% ogólnej liczby głosów lub ogólnej liczby udziałów albo 

akcji, albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu albo dyrektora. 

Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zgody udziela organ uprawniony do 

powoływania członka organu. 

Art. 300
56

. 

§ 1. Mandat członka organu wygasa z dniem odbycia walnego zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy 
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przypadający po dniu powołania, chyba że umowa spółki stanowi inaczej, 

w szczególności przewiduje powołanie na czas nieoznaczony.  

§ 2. Jeżeli umowa spółki przewiduje powołanie członka organu na kadencję, liczy się ją 

w latach obrotowych, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W takim przypadku 

mandat członka organu wygasa z dniem odbycia walnego zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok kadencji członka organu, 

chyba że umowa spółki stanowi inaczej.  

§ 3. Jeżeli umowa spółki przewiduje, że członków organu powołuje się na okres wspólnej 

kadencji, mandat członka organu powołanego przed upływem danej kadencji organu 

wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków organu, 

chyba że umowa spółki stanowi inaczej.  

§ 4. Mandat członka organu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo 

odwołania ze składu organu.  

§ 5. Przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie stosuje się 

odpowiednio do złożenia rezygnacji przez członka organu.  

§ 6. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu albo dyrektora żaden mandat w 

zarządzie albo radzie dyrektorów nie byłby obsadzony, członek zarządu albo 

dyrektor składa rezygnację akcjonariuszom, zwołując jednocześnie walne 

zgromadzenie, o którym mowa w art. 300
84

 § 4, chyba że umowa spółki stanowi 

inaczej. Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia zawiera także 

oświadczenie o rezygnacji członka zarządu albo dyrektora. Rezygnacja jest 

skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano walne zgromadzenie. 

 

Art. 300
57

. 

§ 1. Jeżeli organ jest wieloosobowy, na prezesie albo przewodniczącym organu oraz na 

członkach organu spoczywa obowiązek należytego organizowania prac organu, a w 

szczególności, gdy jest to konieczne, określenia organizacji organu i sposobu 

wykonywania czynności w regulaminie organu. Umowa spółki może przewidywać 

zatwierdzenie regulaminu uchwałą akcjonariuszy albo rady nadzorczej. 

§ 2. Regulamin organu lub umowa spółki mogą ustanowić komitet organu z zadaniem 

przygotowania lub wykonania jego uchwał. Organ może uchwalić regulamin 

komitetu określający organizację i sposób wykonywania powierzonych zadań.  
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§ 3. W skład komitetu wchodzi co najmniej dwóch członków organu. W skład komitetu 

mogą wchodzić także inne osoby z głosem doradczym.  

 

Art. 300
58

. 

§ 1. Uchwała organu może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie organu zostali 

prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu organu albo głosowaniu na piśmie albo przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

§ 2. Rada nadzorcza albo rada dyrektorów podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu 

albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość uczestniczyła co najmniej połowa jej członków. 

Umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące kworum rady 

nadzorczej albo rady dyrektorów. 

§ 3. Członków organu uczestniczących w głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uwzględnia się przy 

ustalaniu kworum, chyba że umowa spółki lub regulamin organu stanowią inaczej.  

§ 4. Uchwały organu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że umowa spółki 

stanowi inaczej. Umowa spółki może przewidywać, że w przypadku równości głosów 

decyduje głos prezesa, przewodniczącego lub innego członka organu.  

§ 5. Uchwały organu są protokołowane. Protokół powinien wymieniać członków organu 

uczestniczących w głosowaniu oraz zawierać treść podjętych uchwał i wynik 

głosowania.  

§ 6. Uchwała o powołaniu pełnomocnika w celu zawarcia z członkiem zarządu albo 

dyrektorem umowy spółki, która ma zostać zawarta przy wykorzystaniu wzorca 

umowy, może zostać podjęta przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie 

teleinformatycznym. 

§ 7. W spółce, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, 

uchwała o ustanowieniu prokury może zostać podjęta przy wykorzystaniu wzorca 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym. 

 

Art. 300
59

. 

§ 1. Członek rady nadzorczej lub członek zarządu albo dyrektor mogą żądać zwołania 

posiedzenia rady nadzorczej albo rady dyrektorów, podając proponowany porządek 
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obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

§ 2. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej albo rady dyrektorów nie zwoła posiedzenia, 

wyznaczając termin posiedzenia albo głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przypadający w terminie 

dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może samodzielnie 

zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce.  

 

Art. 300
60

. 

§ 1. W umowie między spółką a firmą audytorską wybraną do badania lub przeglądu 

sprawozdania finansowego spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą 

akcjonariuszy albo rada nadzorcza.  

§ 2. Umowa spółki może przewidywać, że w umowie między spółką a firmą audytorską 

wybraną do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego spółkę może także 

reprezentować dyrektor niewykonawczy działający na podstawie uchwały rady 

dyrektorów podjętej wyłącznie przez dyrektorów niewykonawczych.  

 

Art. 300
61

. 

§ 1. Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i 

elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki powinny 

zawierać: 

1) firmę spółki, jej siedzibę i adres; 

2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki, 

oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4) wysokość kapitału akcyjnego.  

§ 2. W pismach i zamówieniach handlowych składanych przez spółkę w formie 

papierowej zamiast wysokości kapitału akcyjnego z dnia sporządzenia pisma albo 

zamówienia handlowego spółka może wykazać kapitał akcyjny według stanu na 

ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego ze wskazaniem tego dnia. Jeżeli spółka 

nie była zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego na ostatni dzień 

poprzedniego roku obrotowego, wykazuje wysokość kapitału akcyjnego na dzień 

wpisu spółki do rejestru. 
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Oddział 2 

Zarząd 

 

Art. 300
62

. 

 § 1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. 

§ 2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. 

§ 3. Członków zarządu powołują i odwołują oraz zawieszają w czynnościach, z ważnych 

powodów, akcjonariusze uchwałą, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 

§ 4. Jeżeli w spółce została ustanowiona rada nadzorcza, członków zarządu powołuje i 

odwołuje oraz zawiesza w czynnościach, z ważnych powodów, rada nadzorcza, chyba 

że umowa spółki stanowi inaczej. 

Art. 300
63

. 

§ 1. Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą akcjonariuszy. Nie 

pozbawia go to roszczeń ze stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji 

członka zarządu. 

§ 2. Umowa spółki może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo 

odwołania do ważnych powodów. 

Art. 300
64

. 

§ 1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i 

uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa spółki lub 

regulamin zarządu stanowią inaczej. 

§ 2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu. 

§ 3. Odwołać prokurę może każdy członek zarządu. 

 

Art. 300
65

. 

§ 1. Prawo członka zarządu do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności 

sądowych i pozasądowych spółki. 

§ 2. Prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze 

skutkiem prawnym wobec osób trzecich. 

 

Art. 300
66

. 

§ 1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, a umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień 

w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane 
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współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z 

prokurentem. 

§ 2. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane 

wobec jednego członka zarządu lub prokurenta.  

§ 3. Przepisy § 1 i 2 nie wyłączają ustanowienia prokury i nie ograniczają praw 

prokurentów wynikających z przepisów o prokurze. 

 

Art. 300
67

. 

§ 1. W umowie między spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim spółkę 

reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą akcjonariuszy albo rada nadzorcza.  

§ 2. Uchwała akcjonariuszy może określić wynagrodzenie członków zarządu. 

§ 3. W przypadku gdy akcjonariusz, o którym mowa w art. 300
14

, jest zarazem 

członkiem zarządu, przepisu § 1 nie stosuje się. Czynność prawna między tym 

akcjonariuszem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu 

notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz 

zawiadamia sąd rejestrowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

 

Oddział 3 

Rada nadzorcza 

 

Art. 300
68

. 

§ 1. Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków, powoływanych i 

odwoływanych uchwałą akcjonariuszy. 

§ 2. Umowa spółki może przewidywać inny sposób powoływania lub odwoływania 

członków rady nadzorczej.  

Art. 300
69

. 

§ 1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki. 

§ 2. Rada nadzorcza nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń 

dotyczących prowadzenia spraw spółki. 

§ 3. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena prawidłowości 

i rzetelności sprawozdań, o których mowa w art. 300
82

 § 2 pkt 1, oraz wniosków 

zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie 

walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.  
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§ 4. Umowa spółki może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej, a w szczególności 

przewidywać, że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed 

dokonaniem określonych w umowie spółki czynności. Rada nadzorcza może określić 

uchwałą czynności, do których podjęcia zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady 

nadzorczej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.  

 

Art. 300
70

. 

§ 1. Rada nadzorcza może delegować członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy 

niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy 

zostali zawieszeni albo których mandaty wygasły z innych przyczyn niż upływ 

kadencji, albo którzy z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności. 

§ 2. Prawa i obowiązki delegowanego członka rady nadzorczej są zawieszone na czas 

delegacji, co nie uchybia zdolności rady nadzorczej do podejmowania uchwał.  

§ 3. Do delegowanego członka rady nadzorczej stosuje się przepis art. 300
55

 § 3. 

 

Art. 300
71

. 

§ 1. W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie 

dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz 

dokonywać rewizji stanu majątku spółki.  

§ 2. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, każdy członek rady nadzorczej może żądać 

od członków zarządu i pracowników spółki przedstawienia radzie nadzorczej na jej 

najbliższym posiedzeniu określonych dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień. 

 

Art. 300
72

. 

§ 1. Członek zarządu, prokurent, likwidator oraz kierownik oddziału lub zakładu nie 

mogą być jednocześnie członkami rady nadzorczej. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do osób odpowiedzialnych w spółce za sprawy 

finansowe, w szczególności dyrektora finansowego, głównego księgowego, oraz osób, 

którym na podstawie umowy powierzono prowadzenie księgowości lub spraw 

finansowych spółki.  

§ 3. Członkiem rady nadzorczej nie może być pracownik spółki. Nie dotyczy to 

pracownika powołanego do rady nadzorczej na podstawie przepisów przewidujących 

udział w niej przedstawicieli pracowników.  
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§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio do członka zarządu, dyrektora 

wykonawczego, likwidatora, kierownika oddziału lub zakładu, osób 

odpowiedzialnych za sprawy finansowe, w szczególności dyrektora finansowego, 

głównego księgowego spółki lub spółdzielni zależnej oraz osób zatrudnionych w 

spółce lub spółdzielni zależnej. 

Oddział 4 

Rada dyrektorów 

 

Art. 300
73

. 

§ 1. Rada dyrektorów prowadzi sprawy spółki, reprezentuje spółkę oraz sprawuje 

nadzór nad prowadzeniem spraw spółki.  

§ 2. Rada dyrektorów składa się z jednego albo większej liczby dyrektorów. 

§ 3. Dyrektorów powołują i odwołują oraz zawieszają w czynnościach, z ważnych 

powodów, akcjonariusze uchwałą, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 

 

Art. 300
74

. 

§ 1. Dyrektor może być w każdym czasie odwołany uchwałą akcjonariuszy. Nie 

pozbawia go to roszczeń ze stosunku dotyczącego pełnienia funkcji dyrektora.  

§ 2. Umowa spółki może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo 

odwołania do ważnych powodów.  

 

Art. 300
75

. 

§ 1. Jeżeli rada dyrektorów jest wieloosobowa, wszyscy dyrektorzy są obowiązani i 

uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa spółki lub 

regulamin rady dyrektorów stanowią inaczej.  

§ 2. Uchwały rady dyrektorów, poza innymi sprawami wymienionymi w ustawie lub 

umowie spółki, wymaga: 

1) podejmowanie decyzji o strategicznym znaczeniu dla spółki;  

2) ustalanie rocznych i wieloletnich planów biznesowych; 

3) ustalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa spółki i ukształtowanie 

podstawowych funkcji związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.  

§ 3. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich dyrektorów. Odwołać prokurę 

może każdy dyrektor.  
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Art. 300
76

. 

§ 1. Z wyjątkiem art. 300
75

 § 2 i 3, umowa spółki, regulamin rady dyrektorów lub 

uchwała rady dyrektorów mogą delegować niektóre albo wszystkie czynności 

prowadzenia przedsiębiorstwa spółki na jednego dyrektora albo niektórych 

dyrektorów (dyrektorzy wykonawczy). Dyrektorzy niebędący dyrektorami 

wykonawczymi (dyrektorzy niewykonawczy) sprawują stały nadzór nad 

prowadzeniem spraw spółki. 

§ 2. W celu wykonywania czynności prowadzenia przedsiębiorstwa spółki może zostać 

powołany komitet wykonawczy, w którego skład wchodzą wyłącznie dyrektorzy 

wykonawczy.  

§ 3. Do szczególnych obowiązków dyrektorów niewykonawczych należy ocena 

prawidłowości i rzetelności sprawozdań, o których mowa w art. 300
82

 § 2 pkt 1, 

i składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników 

tej oceny.  

§ 4. W celu sprawowania stałego nadzoru nad prowadzeniem spraw spółki może zostać 

powołany komitet rady dyrektorów, w skład którego wchodzą wyłącznie dyrektorzy 

niewykonawczy.  

§ 5. Każdy dyrektor niewykonawczy może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od 

dyrektorów i pracowników spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu 

majątku spółki oraz żądać od dyrektorów i pracowników spółki przedstawienia 

radzie dyrektorów lub jej komitetowi na ich najbliższych posiedzeniach określonych 

dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.  

 

Art. 300
77

. 

§ 1. Prawo dyrektora do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych 

i pozasądowych spółki. 

§ 2. Prawa dyrektora do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem 

prawnym wobec osób trzecich. 

Art. 300
78

. 

§ 1. Jeżeli rada dyrektorów jest wieloosobowa, a umowa spółki nie zawiera żadnych 

postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki jest 

wymagane współdziałanie dwóch dyrektorów albo jednego dyrektora łącznie z 

prokurentem.  
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§ 2. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane 

wobec jednego dyrektora lub prokurenta. 

§ 3. Przepisy § 1 i 2 nie wyłączają ustanowienia prokury i nie ograniczają praw 

prokurentów wynikających z przepisów o prokurze. 

 

Art. 300
79

. 

§ 1. W umowie między spółką a dyrektorem, jak również w sporze z nim, spółkę 

reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą akcjonariuszy. 

§ 2. Uchwała akcjonariuszy może określić wynagrodzenie dyrektorów. 

§ 3. Umowa spółki może przewidywać, że w umowie, jak również sporze między spółką 

a dyrektorem wykonawczym spółkę może reprezentować także dyrektor 

niewykonawczy, działający na podstawie uchwały rady dyrektorów, podjętej 

wyłącznie przez dyrektorów niewykonawczych.  

§ 4. W przypadku gdy akcjonariusz, o którym mowa w art. 300
14

, jest zarazem 

dyrektorem, przepisów § 1 i 3 nie stosuje się. Czynność prawna między tym 

akcjonariuszem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu 

notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz 

zawiadamia sąd rejestrowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

 

Oddział 5 

Walne zgromadzenie 

 

Art. 300
80

. 

§ 1. Uchwały akcjonariuszy są podejmowane na walnym zgromadzeniu albo poza 

walnym zgromadzeniem na piśmie albo przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. 

§ 2. Akcjonariusze mogą głosować przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, jeżeli zostały one wskazane w umowie spółki albo wszyscy 

akcjonariusze wyrazili w formie dokumentowej zgodę na taki tryb głosowania. 

Akcjonariusze mogą głosować na piśmie, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrazili w 

formie dokumentowej zgodę na taki tryb głosowania. 

§ 3. Do uchwał podejmowanych zgodnie z § 2 przepisu art. 300
99

 § 2 nie stosuje się. 
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Art. 300
81

. 

Uchwały akcjonariuszy, poza innymi sprawami wymienionymi w niniejszym dziale lub 

umowie spółki, wymaga: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium 

członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków; 

2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 

3) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału 

w nieruchomości, chyba że umowa spółki stanowi inaczej; 

4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów 

subskrypcyjnych, o których mowa w art. 300
119

; 

5) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7. 

 

Art. 300
82

. 

§ 1. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po 

upływie każdego roku obrotowego. 

§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; 

2) podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy albo o pokryciu straty; 

3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków. 

§ 3. Przepis § 2 pkt 3 dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów 

spółki w ostatnim roku obrotowym. Członkowie organów spółki, których mandaty 

wygasły przed dniem walnego zgromadzenia, mają prawo uczestniczyć w 

zgromadzeniu, przeglądać dokumenty, o których mowa w § 4, oraz przedkładać do 

nich uwagi na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno 

być złożone zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed walnym 

zgromadzeniem. 

§ 4. Sprawozdanie zarządu z działalności spółki i sprawozdanie finansowe wraz ze 

sprawozdaniem rady nadzorczej oraz sprawozdaniem z badania, jeżeli jest ono 



- 38 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

wymagane, są udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście 

dni przed dniem walnego zgromadzenia. 

§ 5. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również 

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej 

w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2. 

§ 6. Za rok obrotowy, w którym działalność spółki przez cały czas pozostawała 

zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku 

obrotowego, zwyczajne walne zgromadzenie może się nie odbyć, jeżeli akcjonariusze 

tak postanowią. W takim przypadku przedmiotem obrad następnego zwyczajnego 

walnego zgromadzenia są również sprawy, o których mowa w § 2, dotyczące roku 

obrotowego, w którym działalność spółki pozostawała zawieszona. 

 

Art. 300
83

. 

Umowa spółki nie może ograniczać wskazanych w przepisach niniejszego oddziału 

uprawnień akcjonariuszy mniejszościowych, natomiast może przyznać te 

uprawnienia akcjonariuszom reprezentującym mniejszy ułamek ogólnej liczby 

głosów lub ogólnej liczby akcji. 

 

Art. 300
84

. 

§ 1. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd. 

§ 2. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie 

zwoła go w terminie określonym w niniejszym oddziale lub umowie spółki, oraz 

nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 

§ 3. Umowa spółki może przyznać uprawnienie, o którym mowa w § 2, także innej 

osobie.  

§ 4. W przypadku, o którym mowa w art. 300
56

 § 6, członek zarządu jest obowiązany 

zwołać walne zgromadzenie. Przepisu § 1 nie stosuje się. 

§ 5. Zwołujący ma prawo odwołania walnego zgromadzenia, z uwzględnieniem art. 300
85

 

§ 6.  

Art. 300
85

. 

§ 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 

ogólnej liczby głosów lub ogólnej liczby akcji mogą żądać zwołania nadzwyczajnego 
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walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego 

zgromadzenia.  

§ 2. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi 

w formie dokumentowej. 

§ 3. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi 

nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może 

upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, na ich wniosek, 

akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd udziela 

upoważnienia, chyba że żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

jest oczywiście bezzasadne, oraz wyznacza przewodniczącego tego walnego 

zgromadzenia. 

§ 4. Zgromadzenie, o którym mowa w § 1, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty 

zwołania i odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia ma ponieść spółka. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane walne 

zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku 

pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia, o którym mowa w § 1. Sąd 

udziela zwolnienia, jeżeli żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

było uzasadnione interesem spółki lub uzasadnionym interesem akcjonariuszy.  

§ 5. W zawiadomieniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, o którym 

mowa w § 3, należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego. 

§ 6. Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy zażądali zwołania nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia, mają wyłączne prawo jego odwołania. 

 

Art. 300
86

. 

§ 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 

ogólnej liczby głosów lub ogólnej liczby akcji mogą żądać umieszczenia określonych 

spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno 

zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dziesięć dni przed wyznaczonym 

terminem walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub 

projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.  

§ 2. Żądanie, o którym mowa w § 1, należy złożyć zarządowi w formie dokumentowej. 

§ 3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na siedem dni przed 

wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, zawiadomić o zmianach 
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w porządku obrad, wprowadzonych na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. 

Zawiadomienie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. 

 

Art. 300
87

. 

§ 1. Walne zgromadzenie zwołuje się pocztą elektroniczną na adres akcjonariusza 

wpisany do rejestru akcjonariuszy lub za pomocą listu poleconego lub przesyłki 

nadanej pocztą kurierską. Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu wysyła się co 

najmniej dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia.  

§ 2. W zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce 

walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.  

§ 3. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy powołać dotychczas 

obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian, a jeżeli jest 

to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian – załączyć projekt nowego 

tekstu jednolitego umowy spółki. 

§ 4. Jeżeli przewiduje się możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadomienie o walnym 

zgromadzeniu powinno zawierać dokładny opis sposobu uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.  

 

Art. 300
88

. 

§ 1. Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki, jeżeli umowa spółki nie 

wskazuje innego miejsca. W przypadku gdy umowa spółki wskazuje miejsce walnego 

zgromadzenia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinna wskazywać 

dodatkowo przynajmniej jedno miejsce walnego zgromadzenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana umowy spółki ustalająca miejsce walnego 

zgromadzenia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga jednomyślnej 

uchwały walnego zgromadzenia. 

§ 2. Walne zgromadzenie może się odbyć również w innym miejscu, jeżeli wszyscy 

akcjonariusze wyrażą na to zgodę w formie dokumentowej. 

§ 3. Walne zgromadzenie odbywające się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie 

może podejmować uchwał wymagających umieszczenia w protokole sporządzonym 

przez notariusza. 
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Art. 300
89

. 

§ 1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że 

wszystkie akcje są reprezentowane na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie 

zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały. 

§ 2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski 

o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone 

w porządku obrad. 

Art. 300
90

. 

Uchwały można podjąć mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia, jeżeli 

wszystkie akcje są reprezentowane, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu 

dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub umieszczenia poszczególnych spraw 

w porządku obrad. 

Art. 300
91

. 

Uprawnionym do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest osoba wpisana do rejestru 

akcjonariuszy w dniu przypadającym na trzy dni przed dniem walnego 

zgromadzenia. 

Art. 300
92

. 

§ 1. Umowa spółki może dopuszczać uczestnictwo w walnym zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: 

1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym; 

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze 

mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu 

innym niż miejsce obrad; 

3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku 

walnego zgromadzenia. 

§ 2. Uczestnictwo akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu może podlegać jedynie 

wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy 

i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady 

dotyczące sposobu uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej określa regulamin walnego zgromadzenia. 
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Art. 300
93

. 

§ 1. W dniu walnego zgromadzenia zarząd wykłada w miejscu odbycia walnego 

zgromadzenia listę uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zgodnie 

z art. 300
91

, podpisaną przez zarząd, zawierającą nazwiska i imiona albo firmy 

(nazwy) uprawnionych, ich adresy do doręczeń lub adresy poczty elektronicznej, 

liczbę, serie, numery i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.  

§ 2. Uprawniony może żądać przesłania mu listy, o której mowa w § 1, nieodpłatnie 

pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. 

 

Art. 300
94

. 

§ 1. Jeżeli przepisy niniejszego działu lub umowy spółki nie stanowią inaczej, walne 

zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. 

§ 2. Walne zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch 

trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. 

§ 3. Przewodniczący walnego zgromadzenia nie ma prawa, bez jednomyślnej uchwały 

walnego zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw umieszczonych w 

porządku obrad.  

Art. 300
95

. 

§ 1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 

głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 

§ 2. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa 

głosu wymaga formy dokumentowej pod rygorem nieważności. Kopię 

pełnomocnictwa dołącza się do księgi protokołów. Spółka podejmuje odpowiednie, 

proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika 

w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa.  

§ 3. Członek zarządu ani pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym 

zgromadzeniu. 

§ 4. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do 

wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. 

 

Art. 300
96

. 

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik 

innej osoby głosować przy podejmowaniu uchwał dotyczących jego 
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odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym dotyczących 

udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu między 

nim a spółką. 

Art. 300
97

. 

§ 1. Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia 

akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to 

uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.  

§ 2. Przepisy art. 428 § 2–7 oraz art. 429 stosuje się odpowiednio do udzielania 

akcjonariuszowi informacji przez zarząd.  

 

Art. 300
98

. 

§ 1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy niniejszego 

działu lub umowa spółki nie stanowią inaczej. 

§ 2. Uchwała dotycząca: 

1) zmiany umowy spółki,  

2) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, 

3) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,  

4) rozwiązania spółki  

 zapada większością trzech czwartych głosów, chyba że umowa spółki przewiduje 

surowsze warunki. 

§ 3. Uchwała dotycząca zmiany umowy spółki, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy 

lub uszczuplająca prawa indywidualne poszczególnych akcjonariuszy, wymaga 

zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy. 

§ 4. Jeżeli w spółce istnieją akcje o różnych uprawnieniach, uchwała dotycząca zmiany 

umowy spółki naruszająca prawa akcjonariuszy danego rodzaju akcji powinna być 

podjęta w drodze oddzielnego głosowania na walnym zgromadzeniu w grupie 

akcjonariuszy akcji jednorodzajowych, których prawa są naruszane w wyniku 

zmiany umowy spółki. W grupie akcjonariuszy uchwała zapada większością głosów, 

jaka jest wymagana do podjęcia tego rodzaju uchwały na walnym zgromadzeniu. 

Nieobecność akcjonariuszy, których prawa są naruszane, nie wstrzymuje podjęcia 

uchwały przez walne zgromadzenie. 

§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje się do emisji akcji nieuprzywilejowanych. 
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§ 6. W głosowaniu nad ograniczeniem lub zniesieniem przywilejów z akcji niemej 

akcjonariuszowi tej akcji przysługuje prawo głosu. 

§ 7. Zniesienie przywileju akcji niemej powoduje uzyskanie przez akcjonariusza prawa 

głosu z takiej akcji. 

Art. 300
99

. 

§ 1. Głosowanie jest jawne. 

§ 2. Tajne głosowanie zarządza się przy podejmowaniu uchwały w sprawie powołania, 

odwołania lub zawieszenia w czynnościach członków organów spółki, udzielenia im 

absolutorium lub pociągnięcia ich do odpowiedzialności. Tajne głosowanie zarządza 

się ponadto na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub 

reprezentowanych na walnym zgromadzeniu. 

 

Art. 300
100

. 

§ 1. Uchwały walnego zgromadzenia umieszcza się w protokole. W protokole stwierdza 

się prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do podjęcia uchwał 

oraz wymienia się podjęte uchwały, a także w odniesieniu do każdej uchwały liczbę 

akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie 

akcji, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” 

i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się dowody 

zwołania walnego zgromadzenia, listę obecności z podpisami uczestników walnego 

zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej. 

§ 2. Uchwały dotyczące zmiany umowy spółki umieszcza się w protokole sporządzonym 

przez notariusza. Wypis protokołu wraz z dowodami zwołania walnego 

zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy zarząd 

dołącza do księgi protokołów. 

§ 3. Uchwały walnego zgromadzenia powinny być podpisane przez obecnych lub co 

najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół.  

§ 4. Uchwały podjęte na piśmie zgodnie z art. 300
80

 zarząd wpisuje do księgi protokołów. 

Uchwały podjęte przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, dołącza 

się do księgi protokołów w postaci wydruków uchwał poświadczonych podpisem 

członka zarządu. 
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§ 5. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania 

poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał. 

 

Art. 300
101

. 

Przepisy art. 422–427 stosuje się odpowiednio do uchwał akcjonariuszy. 

 

Rozdział 4 

Zmiana umowy spółki i emisja akcji 

 

Oddział 1 

Zmiana umowy spółki i zwykła emisja akcji 

 

Art. 300
102

. 

§ 1. Zmiana umowy spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.  

§ 2. Zmianę umowy spółki zarząd zgłasza do rejestru. Zgłoszenie zmiany umowy spółki 

nie może nastąpić po upływie sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały walnego 

zgromadzenia.  

§ 3. Przepisy art. 164 § 3, art. 165, art. 169, art. 170 i art. 172 stosuje się odpowiednio do 

zarejestrowania zmiany umowy spółki i skutków stwierdzenia braków wynikłych 

z niedopełnienia przepisów prawa po zarejestrowaniu zmian.  

 

Art. 300
103

. 

Emisja akcji stanowi zmianę umowy spółki. Zachowanie przepisów o zmianie umowy 

spółki nie jest wymagane, jeżeli emisja akcji następuje uchwałą akcjonariuszy 

podejmowaną na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki 

przewidujących maksymalną liczbę akcji i termin ich emisji.  

 

Art. 300
104

. 

§ 1. Uchwała o emisji akcji powinna określać: 

1) liczbę, serie i numery akcji; 

2) uprzywilejowanie związane z akcjami, jeżeli uchwała przewiduje uprzywilejowanie 

akcji nowej emisji; 
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3) cenę emisyjną akcji lub upoważnienie zarządu albo rady nadzorczej do oznaczenia 

ceny emisyjnej; 

4) datę, od której nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie;  

5) terminy i sposób wnoszenia wkładów na pokrycie obejmowanych akcji lub 

upoważnienie zarządu albo rady nadzorczej do wskazania tych terminów w umowie 

objęcia akcji; 

6) przedmiot wkładów niepieniężnych oraz osoby, które mają objąć akcje za takie 

wkłady, łącznie z podaniem liczby akcji, które mają przypaść każdej z nich, jeżeli 

akcje mają być objęte za wkłady niepieniężne; 

7) jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest świadczenie pracy lub usług – także 

rodzaj i czas świadczenia pracy lub usług.  

§ 2. Przepisy niniejszego działu dotyczące akcji, wkładów i kapitału akcyjnego stosuje 

się odpowiednio przy emisji akcji. 

 

Art. 300
105

. 

§ 1. Akcje nowej emisji są obejmowane na podstawie umowy objęcia akcji. W umowie 

objęcia akcji spółka zobowiązuje się wyemitować akcje na rzecz subskrybenta, a 

subskrybent zobowiązuje się do wniesienia wkładu. 

§ 2. Zawarcie umowy objęcia akcji następuje w drodze złożenia oferty objęcia akcji 

przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. Przyjęcie oferty nie może 

być uzależnione od warunku lub terminu.  

§ 3. Umowa objęcia akcji powinna być zawarta w formie dokumentowej pod rygorem 

nieważności. 

Art. 300
106

. 

§ 1. Jeżeli umowa spółki lub uchwała akcjonariuszy nie stanowią inaczej, wszyscy 

dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji 

proporcjonalnie do liczby swoich dotychczasowych akcji (prawo poboru). Listę 

akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru, ustala się na dzień podjęcia 

uchwały o emisji akcji. 

§ 2. W interesie spółki akcjonariusze mogą zostać pozbawieni prawa poboru w całości 

lub w części uchwałą akcjonariuszy podjętą większością czterech piątych głosów. 

§ 3. W przypadku emisji akcji z zachowaniem prawa poboru oferta objęcia akcji jest 

składana w sposób właściwy dla dokonywania zawiadomień o walnym 
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zgromadzeniu. Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty nie może być 

krótszy niż czternaście dni od dnia złożenia przez spółkę oferty objęcia akcji 

w wykonaniu prawa poboru. Oferta powinna zawierać wzór formularza w 

przedmiocie przyjęcia oferty wraz z informacją o terminie oraz sposobie złożenia 

tego oświadczenia.  

§ 4. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru, mogą wraz z przyjęciem oferty złożyć 

także dodatkowe oświadczenie o objęciu określonej liczby akcji w razie 

niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.  

§ 5. Akcje objęte dodatkowym oświadczeniem, o którym mowa w § 4, zarząd przydziela 

proporcjonalnie do zgłoszeń. 

§ 6. Jeżeli uchwała o emisji akcji nie stanowi inaczej, akcje nieobjęte w wykonaniu 

prawa poboru albo co do których prawo poboru zostało wyłączone, zarząd oferuje 

według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.  

 

Art. 300
107

. 

§ 1. Emisję akcji zarząd zgłasza do rejestru. 

§ 2. Do zgłoszenia emisji akcji należy dołączyć: 

1) uchwałę o emisji akcji; 

2) umowy objęcia akcji; 

3) oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie nowych akcji 

zostały wniesione w części przewidzianej w uchwale o emisji akcji lub umowach 

objęcia akcji; 

4) oświadczenie wszystkich członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego. 

§ 3. Akcje nowej emisji powstają z chwilą wpisu do rejestru. 

 

Art. 300
108

. 

Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do emisji akcji na podstawie 

upoważnienia zarządu i warunkowej emisji akcji, chyba że przepisy oddziałów 2 i 3 

stanowią inaczej.  

Art. 300
109

. 

Udzielenie zarządowi upoważnienia do emisji akcji i warunkowa emisja akcji nie 

naruszają kompetencji walnego zgromadzenia do emisji akcji. 
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Oddział 2 

Upoważnienie zarządu do emisji akcji 

 

Art. 300
110

. 

§ 1. Umowa spółki może upoważnić zarząd, na okres nie dłuższy niż pięć lat, do emisji 

akcji na zasadach określonych w niniejszym oddziale. Zarząd może wykonać 

udzielone upoważnienie przez dokonanie jednej albo kilku kolejnych emisji akcji w 

granicach, o których mowa w § 3.  

§ 2. Upoważnienie zarządu do emisji akcji może zostać udzielone na kolejne okresy, nie 

dłuższe jednak niż pięć lat. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany umowy spółki.  

§ 3. Zakres upoważnienia nie może przekraczać jednej czwartej ogólnej liczby akcji 

wyemitowanych przez spółkę na dzień udzielenia upoważnienia.  

§ 4. Zarząd może emitować akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne, chyba że 

upoważnienie do emisji przewiduje możliwość objęcia akcji za wkłady niepieniężne. 

§ 5. Zarząd nie może emitować akcji uprzywilejowanych ani przyznawać 

akcjonariuszom uprawnień indywidualnych. 

 

Art. 300
111

. 

Uchwała walnego zgromadzenia dotycząca zmiany umowy spółki przewidująca 

upoważnienie zarządu do emisji akcji powinna być umotywowana. 

 

Art. 300
112

. 

Uchwała zarządu podjęta w granicach upoważnienia zawartego w umowie spółki 

zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o emisji akcji. Zarząd decyduje o 

wszystkich sprawach związanych z emisją akcji, chyba że przepisy niniejszego 

oddziału lub upoważnienie udzielone zarządowi zawierają odmienne postanowienia.  

 

Art. 300
113

. 

§ 1. Pozbawienie prawa poboru w całości lub w części dotyczące każdej emisji akcji w 

granicach upoważnienia, o którym mowa w art. 300
110

, wymaga uchwały 

akcjonariuszy podjętej zgodnie z art. 300
106

 § 2. Umowa spółki może upoważniać 

zarząd do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części. Uchwała o pozbawieniu 
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prawa poboru w całości lub w części może zostać podjęta, jeżeli przemawia za tym 

interes spółki. 

§ 2. Podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały zmieniającej umowę spółki, która 

przewiduje udzielenie zarządowi upoważnienia do pozbawienia prawa poboru akcji 

w całości lub w części, wymaga spełnienia warunków określonych w art. 300
106

 § 2. 

 

Oddział 3 

Warunkowa emisja akcji 

 

Art. 300
114

. 

§ 1. Walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o emisji akcji, z zastrzeżeniem że osoby, 

którym przyznano prawa do objęcia akcji, wykonają je na warunkach określonych 

w uchwale, o której mowa w art. 300
115

, i w trybie określonym w art. 300
117

 

(warunkowa emisja akcji).  

§ 2. Uchwała o warunkowej emisji akcji może zostać podjęta w celu przyznania praw do 

objęcia akcji:  

1) obligatariuszom obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa albo  

2) osobom, które uzyskały te prawa na podstawie umowy zawartej ze spółką, albo  

3) posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 300
119

.  

§ 3. Zawarcie umowy, o której mowa w § 2 pkt 2, wymaga zgody walnego zgromadzenia 

wyrażonej większością trzech czwartych głosów. 

§ 4. Liczba warunkowo emitowanych akcji nie może przekraczać dwukrotności 

całkowitej liczby wyemitowanych akcji z chwili podejmowania uchwały, o której 

mowa w § 1.  

§ 5. Emisja akcji w celu realizacji praw do objęcia akcji, o których mowa w § 2, może 

nastąpić wyłącznie w trybie warunkowej emisji akcji, z uwzględnieniem przepisów o 

obligacjach. 

Art. 300
115

. 

§ 1. Uchwała o warunkowej emisji akcji powinna określać w szczególności:  

1) maksymalną liczbę warunkowo emitowanych akcji;  

2) cenę emisyjną tych akcji albo parytet zamiany obligacji zamiennych na akcje; 

3) cel warunkowej emisji akcji;  

4) termin wykonania prawa do objęcia warunkowo emitowanych akcji;  
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5) określenie grona osób uprawnionych do objęcia warunkowo emitowanych akcji.  

§ 2. Uchwała o warunkowej emisji akcji skutkuje wyłączeniem prawa poboru tych akcji. 

Uchwała ta powinna spełniać warunki określone w art. 300
106

 § 2. 

 

Art. 300
116

. 

§ 1. Warunkową emisję akcji zarząd zgłasza do rejestru. Do zgłoszenia należy dołączyć 

uchwały:  

1) o warunkowej emisji akcji;  

2) w sprawie przyznania praw do objęcia akcji, o których mowa w art. 300
114

 § 2. 

§ 2. Prawa do objęcia akcji, o których mowa w art. 300
114

 § 2, mogą zostać przyznane 

dopiero po dokonaniu wpisu do rejestru zmiany umowy spółki w przedmiocie 

warunkowej emisji akcji.  

Art. 300
117

. 

§ 1. Osoby uprawnione do objęcia akcji, określone w uchwale o warunkowej emisji 

akcji, obejmują akcje w drodze pisemnego oświadczenia.  

§ 2. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w § 1, zarząd wydaje 

dyspozycję dokonania wpisu akcji do rejestru akcjonariuszy zgodnie z uchwałą, o 

której mowa w art. 300
114

, i treścią wykonanego prawa do objęcia akcji.  

 

Art. 300
118

. 

§ 1. Wraz z wpisem akcji do rejestru akcjonariuszy zgodnie z art. 300
117

 § 2 następuje 

nabycie praw z akcji.  

§ 2. W terminie trzydziestu dni po upływie każdego roku kalendarzowego zarząd 

zgłasza do rejestru wykaz akcji objętych w danym roku w celu uaktualnienia wpisów 

w rejestrze dotyczących akcji. 

§ 3. Do zgłoszenia, o którym mowa w § 2, należy dołączyć wykaz osób, które wykonały 

prawo objęcia akcji. Wykaz powinien zawierać nazwiska i imiona albo firmy 

(nazwy) akcjonariuszy, liczbę objętych przez nich akcji oraz wartość wniesionych 

przez każdego akcjonariusza wkładów. 

Art. 300
119

. 

§ 1. W celu warunkowej emisji akcji spółka może emitować papiery wartościowe, 

uprawniające ich posiadacza do objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru 

(warranty subskrypcyjne). 
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§ 2. Uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych powinna określać: 

1) uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych; 

2) cenę emisyjną lub sposób jej ustalenia, jeżeli warranty subskrypcyjne mają być 

emitowane odpłatnie; 

3) liczbę akcji przypadających na jeden warrant subskrypcyjny; 

4) termin wykonania prawa z warrantu subskrypcyjnego, z tym że nie może on być 

dłuższy niż dziesięć lat. 

Rozdział 5 

Rozwiązanie i likwidacja spółki 

 

Art. 300
120

. 

§ 1. Rozwiązanie spółki powodują: 

1) przyczyny przewidziane w umowie spółki; 

2) uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby 

spółki za granicę, chyba że przeniesienie siedziby ma nastąpić do innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa strony – umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, a prawo tego państwa to dopuszcza; 

3) wyrok sądu wydany na żądanie akcjonariusza lub członka organu spółki, jeżeli 

osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo zachodzą inne ważne przyczyny 

wywołane stosunkami spółki wskazujące, że dalsze funkcjonowanie spółki wiązałoby 

się z pokrzywdzeniem akcjonariuszy lub byłoby sprzeczne z dobrymi obyczajami;  

4) ogłoszenie upadłości spółki; 

5) inne przyczyny przewidziane prawem. 

§ 2. Jeżeli przyczyna żądania rozwiązania spółki, o której mowa w § 1 pkt 3, zachodzi po 

stronie jednego z akcjonariuszy, a w toku postępowania została uprawdopodobniona 

możliwość dalszego funkcjonowania spółki z udziałem pozostałych akcjonariuszy, 

sąd może orzec o ustąpieniu akcjonariusza, zgodnie z art. 300
50

. 

§ 3. Rozwiązanie spółki następuje, z wyjątkiem art. 300
122

, po przeprowadzeniu 

likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru.  

§ 4. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, do dnia złożenia wniosku 

o wykreślenie spółki z rejestru rozwiązaniu może zapobiec uchwała walnego 

zgromadzenia podjęta większością trzech czwartych głosów, oddanych w obecności 

akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę ogólnej liczby akcji. 



- 52 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

§ 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale przepisy art. 461–464, art. 

466–473, art. 475 § 1, art. 476 i art. 477 stosuje się odpowiednio do likwidacji spółki. 

 

Art. 300
121

. 

§ 1. Likwidatorzy ogłaszają o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji jednokrotnie, 

wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od 

tej daty. 

§ 2. W toku likwidacji zbycie składników majątku spółki na rzecz byłego członka 

zarządu, rady nadzorczej lub biegłego rewidenta wymaga uchwały walnego 

zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych głosów, oddanych w obecności 

akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę ogólnej liczby akcji. Zbycie 

składników majątku na rzecz likwidatora, jego współmałżonka, krewnych 

i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest on powiązany osobiście 

lub gospodarczo, jest zakazane. 

§ 3. Podział majątku spółki między akcjonariuszy nie może nastąpić przed 

zaspokojeniem lub zabezpieczeniem wierzycieli. 

§ 4. Majątek spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się 

między akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby akcji, a w przypadku gdy wkłady 

nie zostały wniesione w całości – w stosunku do wartości wniesionych wkładów. 

§ 5. Jeżeli akcje uprzywilejowane korzystają z prawa pierwszeństwa przy podziale 

majątku spółki, należy przede wszystkim spłacić akcje uprzywilejowane w zakresie 

określonym w umowie spółki, a pozostałą nadwyżkę majątku podzielić na zasadach 

ogólnych między wszystkie akcje. 

§ 6. Umowa spółki może określać inne zasady podziału majątku spółki. 

§ 7. Akcjonariusze, którzy po ziszczeniu się przesłanek określonych w § 1 i 3 otrzymali w 

dobrej wierze przypadającą na nich część majątku spółki, nie są obowiązani do jej 

zwrotu celem pokrycia należności wierzycieli. 

 

Art. 300
122

. 

§ 1. Cały majątek spółki może zostać przejęty przez oznaczonego akcjonariusza 

(akcjonariusza przejmującego), z obowiązkiem zaspokojenia wierzycieli 

i pozostałych akcjonariuszy, jeżeli przewiduje tak uchwała walnego zgromadzenia, 

podjęta większością trzech czwartych głosów, oddanych w obecności akcjonariuszy 
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reprezentujących co najmniej połowę ogólnej liczby akcji, a sąd rejestrowy zezwoli 

na przejęcie.  

§ 2. Po podjęciu uchwały, o której mowa w § 1, zarząd może dokonywać jedynie 

czynności niezbędnych do ochrony majątku spółki i wykreślenia spółki z rejestru. 

Ograniczenie to nie ma skutku wobec osób trzecich. W stosunku wewnętrznym 

zarząd jest zobowiązany stosować się do uchwał walnego zgromadzenia. 

§ 3. Sąd rejestrowy zezwala na przejęcie majątku spółki przez akcjonariusza 

przejmującego na wniosek spółki, jeżeli uprawdopodobni ona, że nie doprowadzi to 

do pokrzywdzenia wierzycieli ani akcjonariuszy spółki. Do wniosku należy dołączyć 

listę wierzycieli spółki wraz ze wskazaniem rodzaju i wysokości wierzytelności, a 

także dokumenty przedstawiające przejmowany majątek spółki oraz sytuację 

majątkową akcjonariusza przejmującego. 

§ 4. Sąd rejestrowy może uzależnić zezwolenie na przejęcie majątku spółki przez 

akcjonariusza przejmującego od ustanowienia zabezpieczenia.  

§ 5. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w § 3, sąd rejestrowy ogłasza 

o podjęciu uchwały, o której mowa w § 1, wzywając wierzycieli do zgłaszania 

sprzeciwu w terminie nie krótszym niż trzydzieści dni od dnia ogłoszenia. 

§ 6. Wierzyciel niezgadzający się na przejęcie majątku spółki przez akcjonariusza 

przejmującego zgłasza sprzeciw do sądu rejestrowego, doręczając odpis sprzeciwu 

spółce. W sprzeciwie wierzyciel uprawdopodabnia, że przejęcie majątku może 

doprowadzić do jego pokrzywdzenia. 

§ 7. Jeżeli wniesiono sprzeciw, sąd rejestrowy rozstrzyga w przedmiocie zezwolenia na 

przejęcie majątku spółki przez akcjonariusza przejmującego po przeprowadzeniu 

posiedzenia jawnego.  

§ 8. Zaskarżenie uchwały, o której mowa w § 1, nie wstrzymuje postępowania 

w przedmiocie zezwolenia na przejęcie majątku spółki przez akcjonariusza 

przejmującego. Sąd rejestrowy może jednakże zawiesić postępowanie po 

przeprowadzeniu posiedzenia jawnego.  

§ 9. Niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia zezwalającego na przejęcie 

majątku spółki przez akcjonariusza przejmującego zarząd składa wniosek 

o wykreślenie spółki z rejestru. Z dniem wykreślenia spółki z rejestru akcjonariusz 

przejmujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki wykreślonej spółki.  
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Rozdział 6 

Odpowiedzialność cywilnoprawna 

 

Art. 300
123

. 

Jeżeli członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo podali fałszywe dane w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 300
12

 § 3 pkt 3 lub art. 300
107

 § 2 pkt 3, 

odpowiadają wobec wierzycieli spółki solidarnie ze spółką przez trzy lata od dnia 

zarejestrowania spółki lub zarejestrowania emisji nowych akcji. 

 

Art. 300
124

.
 

Kto, biorąc udział w tworzeniu spółki, wbrew przepisom prawa z winy swojej wyrządził 

spółce szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia. 

 

Art. 300
125

.
 

§ 1. Członek organu odpowiada wobec spółki za szkodę wynikłą z niewykonania lub 

nienależytego wykonania swoich obowiązków, w tym z niedołożenia należytej 

staranności wynikającej z zawodowego charakteru jego działalności lub 

niedochowania lojalności wobec spółki, chyba że nie ponosi winy.  

§ 2. Członek organu nie narusza obowiązku dołożenia należytej staranności, jeżeli, 

postępując w sposób lojalny wobec spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka 

gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być 

w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny.  

 

Art. 300
126

.
 

Jeżeli szkodę, o której mowa w art. 300
124

 i art. 300
125

 § 1, wyrządziło kilka osób 

wspólnie, odpowiadają za szkodę solidarnie. 

 

Art. 300
127

.
 

§ 1. Jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej jej przez 

członka organu lub akcjonariusza w terminie roku od dnia ujawnienia czynu 

wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz może wytoczyć powództwo 

o naprawienie szkody wyrządzonej spółce. 
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§ 2. Na żądanie pozwanego, zgłoszone przy pierwszej czynności procesowej, sąd może 

nakazać złożenie kaucji na zabezpieczenie pokrycia szkody grożącej pozwanemu. 

Wysokość i rodzaj kaucji sąd określa według swojego uznania. W przypadku 

niezłożenia kaucji w wyznaczonym przez sąd terminie pozew zostaje odrzucony. 

§ 3. Na kaucji służy pozwanemu pierwszeństwo przed wszystkimi wierzycielami powoda. 

§ 4. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej 

wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, jest obowiązany naprawić szkodę 

wyrządzoną pozwanemu. 

Art. 300
128

.
 

W przypadku wytoczenia powództwa przez akcjonariusza na podstawie art. 300
127 

§ 1
 

oraz w razie upadłości spółki osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą 

powoływać się na uchwałę akcjonariuszy udzielającą im absolutorium ani dokonane 

przez spółkę zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie. 

 

Art. 300
129

.
 

Przepisy art. 300
127

 i art. 300
128

 stosuje się odpowiednio do roszczeń spółki o zwrot 

wypłat, o których mowa w art. 300
22

. 

 

Art. 300
130

.
 

Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w 

którym spółka dowiedziała się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. 

Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem dziesięciu lat 

od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. 

 

Art. 300
131

.
 

Powództwo o odszkodowanie przeciwko członkom organów spółki oraz likwidatorom 

wytacza się według miejsca siedziby spółki. 

 

Art. 300
132

.
 

§ 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu 

odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. 

§ 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli 

wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym 
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samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego 

albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, 

albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo 

że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania 

postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia 

układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł 

szkody. 

§ 3. Przepisy § 1 i 2 nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą 

odpowiedzialność członków zarządu. 

§ 4. Osoby, o których mowa w § 1, nie ponoszą odpowiedzialności za niezłożenie wniosku 

o ogłoszenie upadłości w czasie, gdy jest prowadzona egzekucja przez zarząd 

przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie przepisów 

Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie 

upadłości powstał w czasie prowadzenia egzekucji. 

 

Art. 300
133

.
 

Przepisy art. 300
125

 i art. 300
132

 stosuje się odpowiednio do likwidatorów spółki, z 

wyjątkiem likwidatorów ustanowionych przez sąd. 

 

Art. 300
134

.
 

Przepisy art. 300
123

–300
133

 nie naruszają praw akcjonariuszy oraz osób trzecich do 

dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.> 

 

Art. 463. 

§ 1. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że statut lub uchwała walnego 

zgromadzenia stanowi inaczej. 

§ 2. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału 

zakładowego sąd rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów, ustanawiając jednego 

lub dwóch likwidatorów. 

§ 3. Jeżeli o likwidacji orzeka sąd, może on jednocześnie ustanowić likwidatorów. 

§ 3
1
. Sposób reprezentacji spółki w <okresie> likwidacji określa się w statucie spółki, 

uchwale walnego zgromadzenia albo orzeczeniu sądu. W każdym przypadku sąd może 

zmienić sposób reprezentacji spółki w <okresie> likwidacji. 
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§ 4. Na wniosek osób mających w tym interes prawny sąd rejestrowy może, z ważnych 

powodów, odwołać likwidatorów i ustanowić innych. Likwidatorów ustanowionych przez 

sąd tylko sąd może odwołać. 

§ 5. Sąd, który ustanowił likwidatorów, określa wysokość ich wynagrodzenia. 

 

[Art. 515. 

 § 1. Połączenie może być przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego, jeżeli 

spółka przejmująca ma udziały lub akcje spółki przejmowanej albo udziały lub akcje 

nabyte lub objęte, zgodnie z przepisami art. 200 lub art. 362 oraz w przypadkach, o 

których mowa w art. 366. 

§ 2. Dla umożliwienia objęcia udziałów lub akcji wspólnikom spółki przejmowanej spółka 

przejmująca może nabyć własne udziały albo akcje o łącznej wartości nominalnej 

nieprzekraczającej 10% kapitału zakładowego.] 

 

<Art. 515. 

§ 1. Spółka przejmująca może wydać wspólnikom spółki przejmowanej udziały albo 

akcje ustanowione w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, akcje bez wartości 

nominalnej albo udziały albo akcje własne nabyte zgodnie z art. 200, art. 300
47

 i art. 

362 oraz objęte w przypadkach, o których mowa w art. 300
48

 i art. 366. Spółka 

przejmująca może wydać wspólnikom spółki przejmowanej udziały albo akcje 

własne, które nabyła w wyniku połączenia z tą spółką.  

§ 2. W celu wydania udziałów albo akcji wspólnikom spółki przejmowanej spółka 

przejmująca może nabyć udziały albo akcje własne, których łączna wartość 

nominalna, wraz z udziałami albo akcjami nabytymi uprzednio przez tę spółkę, 

spółki lub spółdzielnie od niej zależne lub osoby działające na jej rachunek, nie 

przekracza 10% kapitału zakładowego.> 

 

Art. 530. 

§ 1. Spółka dzielona zostaje rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego 

w dniu wykreślenia jej z rejestru (dzień podziału). 

§ 2. Przepis § 1 nie dotyczy podziału przez wydzielenie. Wydzielenie nowej spółki następuje 

w dniu jej wpisu do rejestru. [W przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej 

na istniejącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia 
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kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia).] <W przypadku 

przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, wydzielenie 

następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki 

przejmującej lub emisji przez spółkę przejmującą nowych akcji bez wartości 

nominalnej (dzień wydzielenia).> 

Art. 542. 

§ 1. Zarząd każdej ze spółek uczestniczących w podziale powinien zgłosić do sądu 

rejestrowego uchwałę o podziale spółki w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej 

uchwale ze wskazaniem, czy spółka uczestnicząca w podziale jest spółką dzieloną, spółką 

przejmującą, czy spółką nowo zawiązaną. 

[§ 2. Wykreślenie spółki dzielonej z rejestru następuje z urzędu, niezwłocznie po 

zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółek przejmujących albo po 

zarejestrowaniu nowych spółek uczestniczących w podziale.] 

<§ 2. Wykreślenie spółki dzielonej z rejestru następuje z urzędu, niezwłocznie po wpisie 

do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółek przejmujących lub po wpisie 

do rejestru emisji przez spółki przejmujące nowych akcji bez wartości nominalnej 

albo po wpisie do rejestru nowych spółek uczestniczących w podziale.> 

§ 3. Wpisu nowej spółki do rejestru dokonuje się na podstawie aktów organizacyjnych i 

uchwały wspólników tej spółki oraz uchwały zgromadzenia wspólników albo walnego 

zgromadzenia spółki dzielonej. 

§ 4. Wpisu do rejestru podziału spółki przez wydzielenie dokonuje się niezwłocznie po 

zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego spółki dzielonej, chyba że wydzielenie 

następuje z kapitałów własnych spółki innych niż zakładowy. 

§ 5. W przypadku gdy siedziby właściwych sądów rejestrowych znajdują się w różnych 

miejscowościach, sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki przejmującej lub spółki 

nowo zawiązanej zawiadamia z urzędu niezwłocznie sąd rejestrowy właściwy według 

siedziby spółki dzielonej o wpisach, o których mowa w § 2-4. 

§ 6. W przypadku, o którym mowa w § 5, sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki 

dzielonej, po wykreśleniu tej spółki z rejestru, przekazuje z urzędu sądom rejestrowym 

właściwym według siedziby pozostałych spółek uczestniczących w podziale dokumenty 

spółki dzielonej w celu ich przechowania. 
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Art. 551. 

[§ 1. Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może 

być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).] 

<§ 1. Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-

akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz 

spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę 

handlową (spółkę przekształconą).> 

§ 2. Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową, inną niż spółka jawna. 

Przepis ten nie narusza przepisów art. 26 § 4-6. 

§ 3. Do przekształcenia, o którym mowa w § 2 zdanie pierwsze, stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową, z tym że do 

skutków przekształcenia stosuje się art. 26 § 5. 

§ 4. Nie może być przekształcana spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani 

spółka w upadłości. 

§ 5. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność 

gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. 

U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) - (przedsiębiorca przekształcany) może 

przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę 

przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową). 

 

Art. 553. 

§ 1. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. 

§ 2. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz 

ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub 

decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. 

[§ 3. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem 

przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.] 

<§ 3. Wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami 

spółki przekształconej, z uwzględnieniem art. 576
1
.> 

 

Art. 556. 

Do przekształcenia spółki wymaga się: 
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1)   sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego 

rewidenta; 

2)   powzięcia uchwały o przekształceniu spółki; 

3)   powołania członków organów spółki przekształconej albo określenia wspólników 

prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją; 

[4)   zawarcia umowy albo podpisania statutu spółki przekształconej;] 

5)   dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej. 

 

Art. 558. 

§ 1. Plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej: 

1)   ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w 

miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia; 

[2)   określenie wartości udziałów albo akcji wspólników zgodnie ze sprawozdaniem 

finansowym, o którym mowa w § 2 pkt 4.] 

<2) w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową określenie 

wartości godziwej udziałów albo akcji wspólników.> 

§ 2. Do planu przekształcenia należy dołączyć: 

1)   projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki; 

2)   projekt umowy albo statutu spółki przekształconej; 

[3)   wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej;] 

<3) w przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną wycenę składników majątku 

(aktywów i pasywów) spółki przekształcanej;> 

4)   sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym mowa 

w § 1 pkt 1, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak 

ostatnie roczne sprawozdanie finansowe. 

 

Art. 559. 

[§ 1. Plan przekształcenia należy poddać badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie 

poprawności i rzetelności.] 

<§ 1. Plan przekształcenia w spółkę akcyjną należy poddać badaniu przez biegłego 

rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności oraz w celu ustalenia, czy wycena 

składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej jest rzetelna.> 
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§ 2. Sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki przekształcanej wyznacza na wniosek 

spółki biegłego rewidenta. W uzasadnionych przypadkach sąd może wyznaczyć dwóch 

albo większą liczbę biegłych. 

§ 3. Na pisemne żądanie biegłego rewidenta zarząd albo wspólnicy prowadzący sprawy spółki 

przedłożą mu dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty. 

§ 4. Biegły rewident, w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące 

od dnia jego wyznaczenia, sporządzi na piśmie szczegółową opinię i złoży ją wraz z 

planem przekształcenia sądowi rejestrowemu oraz spółce przekształcanej. 

§ 5. Sąd rejestrowy określa wynagrodzenie za pracę biegłego rewidenta i zatwierdza rachunki 

jego wydatków. Jeżeli spółka przekształcana dobrowolnie tych należności nie uiści w 

terminie dwóch tygodni, sąd rejestrowy ściągnie je w trybie przewidzianym dla egzekucji 

opłat sądowych. 

Art. 560. 

[§ 1. Spółka zawiadamia wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu spółki 

dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie i nie później niż na miesiąc przed 

planowanym dniem powzięcia tej uchwały, czyniąc to w sposób przewidziany dla 

zawiadamiania wspólników spółki przekształcanej. 

§ 2. Zawiadomienie, o którym mowa w § 1, powinno zawierać istotne elementy planu 

przekształcenia oraz opinii biegłego rewidenta, a także określać miejsce oraz termin, w 

którym wspólnicy spółki przekształcanej mogą się zapoznać z pełną treścią planu i 

załączników, a także opinią biegłego rewidenta; termin ten nie może być krótszy niż dwa 

tygodnie przed planowanym dniem powzięcia uchwały o przekształceniu.] 

<§ 1. Spółka zawiadamia wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu 

spółki dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników spółki 

przekształcanej. Pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż na 

miesiąc przed planowanym dniem podjęcia tej uchwały, a drugie w odstępie nie 

krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.  

§ 2. Zawiadomienie, o którym mowa w § 1, powinno zawierać istotne elementy planu 

przekształcenia oraz opinii biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia, 

jeżeli została ona sporządzona, a także określać miejsce oraz termin, w którym 

wspólnicy spółki przekształcanej mogą się zapoznać z pełną treścią planu i 

załączników, a także opinią biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia, 
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jeżeli została ona sporządzona, przy czym termin ten nie może być krótszy niż dwa 

tygodnie przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu.> 

§ 3. Do zawiadomienia, o którym mowa w § 1, dołącza się projekt uchwały o przekształceniu 

oraz projekt umowy albo statutu spółki przekształconej; nie dotyczy to przypadku, w 

którym zawiadomienie jest ogłaszane. 

 

Art. 561. 

§ 1. Wspólnicy mają prawo przeglądać w lokalu spółki dokumenty, o których mowa w art. 

558 i art. 559 § 4, oraz żądać wydania im bezpłatnie odpisów tych dokumentów. 

[§ 2. Bezpośrednio przed powzięciem uchwały o przekształceniu spółki wspólnikom należy 

ustnie przedstawić istotne elementy treści planu przekształcenia i opinii biegłego 

rewidenta.] 

<§ 2. Bezpośrednio przed podjęciem uchwały o przekształceniu spółki wspólnikom 

należy ustnie przedstawić istotne elementy planu przekształcenia i opinii biegłego 

rewidenta z badania planu przekształcenia, jeżeli została ona sporządzona.> 

 

[Art. 563. 

Uchwała o przekształceniu spółki powinna zawierać co najmniej: 

1)   typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona; 

2)   wysokość kapitału zakładowego, w przypadku przekształcenia w spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością bądź w spółkę akcyjną, albo wysokość sumy komandytowej, w 

przypadku przekształcenia w spółkę komandytową, albo wartość nominalną akcji, w 

przypadku przekształcenia w spółkę komandytowo-akcyjną; 

3)   wysokość kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników nieuczestniczących w spółce 

przekształconej, która nie może przekraczać 10% wartości bilansowej majątku spółki; 

4)   zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, 

jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane; 

5)   nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej, w przypadku przekształcenia 

w spółkę kapitałową, albo nazwiska i imiona wspólników prowadzących sprawy spółki i 

mających reprezentować spółkę przekształconą, w przypadku przekształcenia w spółkę 

osobową; 

6)   zgodę na brzmienie umowy albo statutu spółki przekształconej.] 
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<Art. 563. 

§ 1. Uchwała o przekształceniu spółki powinna zawierać co najmniej: 

1) typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona; 

2) wysokość kapitału zakładowego, w przypadku przekształcenia w spółkę 

komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo w spółkę 

akcyjną, albo wysokość kapitału akcyjnego, w przypadku przekształcenia w prostą 

spółkę akcyjną, albo wysokość sumy komandytowej, w przypadku przekształcenia w 

spółkę komandytową; 

3) zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce 

przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane; 

4) nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej, w przypadku 

przekształcenia w spółkę kapitałową, albo nazwiska i imiona wspólników 

prowadzących sprawy spółki i mających reprezentować spółkę przekształconą, 

w przypadku przekształcenia w spółkę osobową; 

5) zgodę na brzmienie umowy albo statutu spółki przekształconej. 

§ 2. Podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki 

przekształconej albo zawiązanie przekształconej spółki akcyjnej oraz powołanie 

organów spółki przekształconej.> 

[Art. 564. 

§ 1. Spółka wezwie wspólników, w sposób przewidziany dla ich zawiadamiania, do złożenia, 

w terminie miesiąca od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu spółki, oświadczeń o 

uczestnictwie w spółce przekształconej. Nie dotyczy to wspólników, którzy złożyli takie 

oświadczenia w dniu powzięcia uchwały. 

§ 2. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Art. 565. 

§ 1. Wspólnikowi, który nie złożył oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, 

przysługuje roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jego udziałów albo akcji 

w spółce przekształcanej, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów 

przekształcenia. Roszczenie to przedawnia się z upływem dwóch lat, licząc od dnia 

przekształcenia. 
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§ 2. Spółka dokonuje wypłaty, o której mowa w § 1, nie później niż w terminie sześciu 

miesięcy od dnia przekształcenia. Jeżeli roszczenie zostało zgłoszone po dniu 

przekształcenia, termin ten biegnie od dnia zgłoszenia roszczenia. 

§ 3. Przepisy § 1 i § 2 stosuje się odpowiednio do zwrotu przedmiotu wkładu niepieniężnego. 

 

Art. 566. 

§ 1. W przypadku gdy wspólnik ma zastrzeżenia do rzetelności wyceny wartości udziałów albo 

akcji, przyjętej w planie przekształcenia, może zgłosić, najpóźniej w dniu powzięcia 

uchwały o przekształceniu, żądanie ponownej wyceny wartości bilansowej jego udziałów 

albo akcji. 

§ 2. Jeżeli spółka nie uwzględni żądania, o którym mowa w § 1, w terminie dwóch miesięcy od 

dnia jego wniesienia, wspólnik ten ma prawo wnieść powództwo o ustalenie wartości jego 

udziałów albo akcji. Powództwo to nie stanowi przeszkody w rejestracji przekształcenia.] 

 

Art. 567. 

§ 1. Do uchylenia uchwały o przekształceniu spółki osobowej bądź spółki kapitałowej albo 

stwierdzenia nieważności tej uchwały stosuje się odpowiednio przepisy art. 422-427. 

[§ 2. Nie można zaskarżyć uchwały jedynie na podstawie, o której mowa w art. 566 § 1.] 

<§ 2. Nie można zaskarżyć uchwały jedynie na podstawie zastrzeżeń dotyczących 

wartości udziałów albo akcji ustalonej na potrzeby prawa odkupu, o którym mowa 

w art. 576
1
.> 

§ 3. Powództwo o uchylenie uchwały albo stwierdzenie jej nieważności należy wnieść w 

terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w 

terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały. 

 

Art. 569. 

<1.> Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru wnoszą wszyscy członkowie zarządu albo 

wspólnicy mający prawo reprezentacji spółki przekształconej. 

<§ 2. Do wniosku o wpis przekształcenia do rejestru dołącza się oświadczenie wszystkich 

członków zarządu, że wszystkie udziały albo akcje wspólników, którzy skorzystali 

z prawa odkupu, zostały odkupione zgodnie z art. 576
1
.> 
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<Art. 576
1
. 

§ 1. Wspólnik, który głosował przeciwko uchwale o przekształceniu spółki kapitałowej w 

spółkę osobową i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, może żądać odkupu jego 

udziałów albo akcji w spółce przekształcanej.  

§ 2. Wspólnicy składają spółce pisemne żądanie odkupu w terminie tygodnia od dnia 

podjęcia uchwały o przekształceniu. 

§ 3. Do żądania odkupu należy dołączyć dokument akcji albo informację z rejestru 

akcjonariuszy, a w przypadku akcji zdematerializowanych będących przedmiotem 

obrotu zorganizowanego – imienne świadectwo depozytowe wystawione zgodnie 

z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. 

§ 4. Cena odkupu powinna odpowiadać wartości godziwej udziałów albo akcji w spółce 

przekształcanej. 

§ 5. W terminie trzech tygodni od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu spółka 

przekształcana dokonuje odkupu udziałów albo akcji na rachunek własny lub 

rachunek wspólników pozostających w spółce. Skuteczność odkupu zależy od zapłaty 

ceny odkupu wspólnikom żądającym odkupu lub złożenia kwoty równej tej cenie do 

depozytu sądowego. 

§ 6. Przekształcana spółka kapitałowa może nabyć na rachunek własny udziały albo 

akcje, których łączna wartość nominalna nie przekracza 10% kapitału zakładowego 

albo łączna liczba nie przekracza 10% ogólnej liczby akcji w prostej spółce akcyjnej. 

§ 7. Wspólnik, który nie zgadza się na cenę odkupu, może wnieść powództwo o ustalenie 

wartości godziwej jego udziałów albo akcji w terminie dwóch tygodni od dnia 

podjęcia uchwały o przekształceniu. Wniesienie powództwa nie wstrzymuje odkupu 

ani rejestracji przekształcenia.  

§ 8. Jeżeli wszystkie udziały albo akcje wspólników, żądających odkupu, nie zostaną 

odkupione, przekształcenie nie dochodzi do skutku.> 

 

Art. 577. 

§ 1. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową następuje, jeżeli oprócz 

wymagań, o których mowa w rozdziale 1: 

1)   za przekształceniem spółki wypowiedzieli się wspólnicy reprezentujący co najmniej 

połowę kapitału zakładowego, większością trzech czwartych głosów, chyba że umowa 

albo statut przewiduje warunki surowsze; 
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2)   spółka przekształcana ma zatwierdzone sprawozdania finansowe co najmniej za dwa 

ostatnie lata obrotowe; 

3)   przekształcana spółka akcyjna ma całkowicie pokryty kapitał zakładowy; 

[4)   kapitał zakładowy spółki przekształconej będzie nie niższy od kapitału zakładowego 

spółki przekształcanej.] 

<4) kapitał zakładowy albo kapitał akcyjny spółki przekształconej będzie nie niższy od 

kapitału zakładowego albo kapitału akcyjnego spółki przekształcanej.> 

§ 2. Jeżeli spółka przekształcana prowadziła działalność przez okres krótszy niż dwa lata, 

sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 pkt 2, powinno obejmować cały okres 

działalności spółki nieobjęty rocznym sprawozdaniem finansowym. 

 

<Art. 579
1
. 

§ 1. W przypadku przekształcenia w prostą spółkę akcyjną plan przekształcenia podlega 

ogłoszeniu. W przypadku gdy spółką przekształcaną jest spółka akcyjna, jej 

wierzyciel może w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia planu przekształcenia żądać 

zabezpieczenia swoich roszczeń, jeżeli uprawdopodobni, że ich zaspokojenie jest 

zagrożone przez przekształcenie.  

§ 2. W razie sporu sąd właściwy według siedziby przekształcanej spółki akcyjnej 

rozstrzyga o udzieleniu zabezpieczenia na wniosek wierzyciela, złożony w terminie 

dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia planu przekształcenia. 

§ 3. Wniosek wierzyciela nie wstrzymuje rejestracji przekształcenia.> 

 

[Art. 580. 

Posiadacze obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub innych obligacji 

uprawniających do świadczeń niepieniężnych w przekształcanej spółce akcyjnej mają w 

spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawa co najmniej równoważne z tymi, które im 

przysługiwały dotychczas. Nie wyklucza to zmiany bądź wygaśnięcia tych uprawnień w drodze 

umowy między uprawnionym a spółką przekształconą.] 

 

<Art. 580. 

Posiadacze obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub innych obligacji 

uprawniających do świadczeń niepieniężnych w przekształcanej spółce akcyjnej albo 

prostej spółce akcyjnej mają w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawa co 
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najmniej równoważne z tymi, które im przysługiwały dotychczas. Nie wyklucza to 

zmiany bądź wygaśnięcia tych uprawnień w drodze umowy między uprawnionym a 

spółką przekształconą.> 

Art. 584
9
. 

 Oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy powinno zostać sporządzone w formie aktu 

notarialnego i określać co najmniej: 

1)   typ spółki, w jaki zostaje przekształcony przedsiębiorca; 

[2)   wysokość kapitału zakładowego;] 

<2) wysokość kapitału zakładowego albo kapitału akcyjnego;> 

3)   zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako wspólnikowi 

albo akcjonariuszowi spółki przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest 

przewidziane; 

4)   nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej. 

 

<Art. 589
1
. 

Kto, będąc członkiem zarządu albo likwidatorem prostej spółki akcyjnej, dopuszcza do 

wydania przez spółkę dokumentów na akcje, warrantów subskrypcyjnych lub innych 

tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki 

– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 

6 miesięcy.> 

Art. 592. 

<1.> Członek zarządu, który dopuszcza do wydania dokumentów akcji: 

1)   niedostatecznie opłaconych, 

2)   przed zarejestrowaniem spółki, 

3)   w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego - przed zarejestrowaniem 

podwyższenia 

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

<§ 2. Tej samej karze podlega członek zarządu, który dopuszcza do zarejestrowania 

akcji w rejestrze akcjonariuszy przed: 

1) zarejestrowaniem prostej spółki akcyjnej; 

2) wpisem do rejestru zmiany liczby akcji – w przypadku emisji nowych akcji 

prostej spółki akcyjnej.> 
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Art. 594. 

§ 1. Kto, będąc członkiem zarządu spółki handlowej, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, 

że zarząd: 

[1)   nie składa sądowi rejestrowemu listy wspólników, 

2)   nie prowadzi księgi udziałów zgodnie z przepisami art. 188 § 1 albo nie prowadzi księgi 

akcyjnej zgodnie z przepisami art. 341 § 1,] 

<1) nie składa sądowi rejestrowemu listy wspólników albo listy akcjonariuszy, 

2) nie prowadzi księgi udziałów zgodnie z przepisem art. 188 § 1 albo nie prowadzi 

księgi akcyjnej zgodnie z przepisem art. 341 § 1, albo dopuszcza do nieprowadzenia 

rejestru akcjonariuszy zgodnie z przepisami ustawy,> 

3)   nie zwołuje zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, 

4)   odmawia wyjaśnień osobie powołanej do rewizji lub nie dopuszcza jej do pełnienia 

obowiązków, 

5)   nie przedstawia sądowi rejestrowemu wniosku o wyznaczenie biegłych rewidentów, 

6)   nie ogłasza wzmianki o złożeniu opinii przez biegłego rewidenta w sądzie rejestrowym 

zgodnie z przepisem art. 312 § 7 

- podlega grzywnie do 20 000 złotych. 

§ 2. Kto, będąc członkiem zarządu, dopuszcza do tego, że spółka przez czas dłuższy niż trzy 

miesiące wbrew prawu lub umowie pozostaje bez rady nadzorczej w należytym składzie 

- podlega grzywnie w tej samej wysokości. 

§ 3. Przepisy § 1 i § 2 stosuje się odpowiednio do likwidatorów. 

§ 4. Grzywnę nakłada sąd rejestrowy. 

Art. 595. 

[§ 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 5000 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, art. 300
61

 § 1 

i art. 374 § 1, nie zawierają danych określonych w tych przepisach albo, będąc 
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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 5000 złotych.> 

§ 2. Przepisy art. 594 § 3 i § 4 stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1360, z późn. zm.) 

Art. 911
3
. 

<§1.> Zajmując udział wspólnika w spółce handlowej albo prawa wspólnika z tytułu udziału 

w takiej spółce, którymi wspólnikowi wolno rozporządzać, jak również prawa majątkowe 

akcjonariusza, komornik powiadomi o zajęciu spółkę oraz zgłosi ten fakt sądowi 

rejestrowemu. 

<§ 2. W razie zajęcia praw majątkowych wynikających z akcji rejestrowanych w 

rejestrze akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej, komornik występuje także z 

żądaniem ujawnienia zajęcia tych praw do podmiotu prowadzącego ten rejestr, 

wzywając go do zawiadomienia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania, o: 

1) dacie wpisania zajęcia praw majątkowych w rejestrze akcjonariuszy prostej 

spółki akcyjnej albo przeszkodzie do jego dokonania; 

2) liczbie, serii, numerze i rodzaju zajętych praw majątkowych, jeżeli rejestr 

akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej zawiera takie dane.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.) 

Art. 1a. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
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1)   biegłym skarbowym - rozumie się przez to rzeczoznawcę w określonej dziedzinie, 

uprawnionego do wyceny majątku zobowiązanego i wpisanego na listę biegłych 

skarbowych prowadzoną przez izbę administracji skarbowej; 

1a)  centralnym biurze łącznikowym - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, o której 

mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy 

dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 425), zwanej dalej "ustawą o wzajemnej pomocy"; 

2)   czynności egzekucyjnej - rozumie się przez to wszelkie podejmowane przez organ 

egzekucyjny działania zmierzające do zastosowania lub zrealizowania środka 

egzekucyjnego; 

3)   dłużniku zajętej wierzytelności - rozumie się przez to dłużnika zobowiązanego, jak 

również bank, pracodawcę, podmiot prowadzący działalność maklerską, trasata oraz inne 

podmioty realizujące, na wezwanie organu egzekucyjnego, zajęcie wierzytelności lub 

innego prawa majątkowego zobowiązanego; 

3a)  dokumencie zabezpieczenia - rozumie się przez to dokument, o którym mowa w art. 3 pkt 

1 ustawy o wzajemnej pomocy; 

4)   egzekutorze - rozumie się przez to pracownika obsługującego organ egzekucyjny, 

uprawnionego do dokonywania czynności egzekucyjnych; 

4a)  (uchylony); 

4b)  (uchylony); 

4c)  jednolitym tytule wykonawczym - rozumie się przez to dokument państwa 

członkowskiego, o którym mowa w art. 3 pkt 4 ustawy o wzajemnej pomocy; 

5)   nieruchomości - rozumie się przez to również: 

a)  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, 

b)  spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, 

c)  prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, w tym także prawo do 

lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu 

przeniesienia jego własności na członka spółdzielni; 

5a)  (uchylony); 

6)   opłacie komorniczej - rozumie się przez to opłatę wynoszącą 5% kwot przekazanych 

wierzycielowi przez organ egzekucyjny lub przekazanych wierzycielowi przez 

zobowiązanego w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych; 
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7)   organie egzekucyjnym - rozumie się przez to organ uprawniony do stosowania w całości 

lub w części określonych w ustawie środków służących doprowadzeniu do wykonania 

przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym lub obowiązków o 

charakterze niepieniężnym oraz zabezpieczania wykonania tych obowiązków; 

8)   organie rekwizycyjnym - rozumie się przez to organ egzekucyjny o tej samej właściwości 

rzeczowej co organ egzekucyjny prowadzący egzekucję, któremu organ egzekucyjny 

zlecił wykonanie czynności egzekucyjnych; 

8a)  (uchylony); 

8b)  (uchylony); 

8c)  państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo będące członkiem Unii 

Europejskiej inne niż Rzeczpospolita Polska; 

8d)  państwie trzecim - rozumie się przez to państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej; 

9)   poborcy skarbowym - rozumie się przez to pracownika obsługującego organ egzekucyjny, 

uprawnionego do dokonywania czynności egzekucyjnych w egzekucji obowiązku o 

charakterze pieniężnym; 

9a)  (uchylony); 

9b)  (uchylony); 

9c)  (uchylony); 

10)  pracodawcy - rozumie się przez to podmioty wypłacające wynagrodzenia, o których 

mowa w pkt 17; 

10a)  
(2)

 przedsiębiorstwie w spadku - rozumie się przez to przedsiębiorstwo w spadku w 

rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem 

osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629); 

11)  składkach na ubezpieczenie społeczne - rozumie się przez to również składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych; 

12)  środku egzekucyjnym - rozumie się przez to: 

a)  w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych, egzekucję: 

–  z pieniędzy, 

–  z wynagrodzenia za pracę, 

–  ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty 

socjalnej, 

–  z rachunków bankowych, 
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–  z innych wierzytelności pieniężnych, 

–  z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami 

finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, oraz 

z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków, 

–  z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych, 

<– z praw majątkowych zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy,> 

–  z weksla, 

–  z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej, 

–  z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, 

–  z pozostałych praw majątkowych, 

–  z ruchomości, 

–  z nieruchomości, 

b)  w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym obowiązków o charakterze niepieniężnym: 

–  grzywnę w celu przymuszenia, 

–  wykonanie zastępcze, 

–  odebranie rzeczy ruchomej, 

–  odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń, 

–  przymus bezpośredni; 

13)  wierzycielu - rozumie się przez to podmiot uprawniony do żądania wykonania 

obowiązku lub jego zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym; 

14)  właściwym organie jednostki samorządu terytorialnego - rozumie się przez to 

odpowiednio wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa; 

15)  wstrzymaniu czynności egzekucyjnych - rozumie się przez to wstrzymanie wykonania 

wszystkich lub części zastosowanych środków egzekucyjnych, które nie powoduje 

uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych; 

16)  wstrzymaniu postępowania egzekucyjnego - rozumie się przez to wstrzymanie 

wykonania zastosowanych środków egzekucyjnych, które nie powoduje uchylenia 

dokonanych czynności egzekucyjnych, oraz niepodejmowanie nowych środków 

egzekucyjnych; 

17)  wynagrodzeniu - rozumie się przez to wynagrodzenia oraz niewyłączone spod egzekucji 

inne świadczenia pieniężne związane z pracą lub funkcją wykonywaną przez 
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zobowiązanego na podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie, jeżeli z tego tytułu 

zobowiązany otrzymuje okresowe świadczenia pieniężne; 

17a)  zagranicznym tytule wykonawczym - rozumie się przez to dokument określony w 

przepisach ustawy o wzajemnej pomocy; 

18)  zajęciu egzekucyjnym - rozumie się przez to czynność organu egzekucyjnego, w wyniku 

której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym 

zobowiązanego w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązku objętego tytułem 

wykonawczym; 

19)  zajęciu zabezpieczającym - rozumie się przez to czynność organu egzekucyjnego, w 

wyniku której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem 

majątkowym zobowiązanego w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia wykonania przez 

niego obowiązku objętego dokumentem stanowiącym podstawę zabezpieczenia, ale która 

nie prowadzi do przymusowego wykonania obowiązku; 

19a)  
(3)

 zarządcy przedsiębiorstwa w spadku - rozumie się przez to: 

a)  przed ustanowieniem zarządu sukcesyjnego - osobę, która dokonała zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i 

identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 

106, 650, 771 i 1629), 

b)  po ustanowieniu zarządu sukcesyjnego - zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w 

ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby 

fizycznej, a w przypadku braku zarządcy sukcesyjnego - osobę, o której mowa w art. 14 

ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby 

fizycznej, dokonującą czynności, o których mowa w art. 13 tej ustawy; 

20)  zobowiązanym - rozumie się przez to osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej albo osobę fizyczną, która nie wykonała w terminie 

obowiązku o charakterze pieniężnym lub obowiązku o charakterze niepieniężnym, a w 

postępowaniu zabezpieczającym - również osobę lub jednostkę, której zobowiązanie nie 

jest wymagalne albo jej obowiązek nie został ustalony lub określony, ale zachodzi obawa, 

że brak zabezpieczenia mógłby utrudnić lub udaremnić skuteczne przeprowadzenie 

egzekucji, a odrębne przepisy na to zezwalają; 

21)  zwolnieniu spod egzekucji - rozumie się przez to niepodejmowanie lub odstąpienie od 

egzekucji z całości lub części składników majątkowych zobowiązanego. 
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Art. 67. 

[§ 1. Z zastrzeżeniem art. 68 § 1, podstawę zastosowania środków egzekucyjnych, o których 

mowa w art. 1a pkt 12 lit. a, stanowi zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego 

zobowiązanego u dłużnika zajętej wierzytelności albo protokół zajęcia prawa 

majątkowego, albo protokół zajęcia i odbioru ruchomości, albo protokół odbioru 

dokumentu, sporządzone według wzoru określonego w drodze rozporządzenia przez 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Określając wzór, minister uwzględni 

uwarunkowania wynikające z elektronicznego przetwarzania danych zawartych w tym 

zawiadomieniu lub protokołach.] 

<§ 1. Z wyjątkiem art. 68 § 1, podstawę zastosowania środków egzekucyjnych, o których 

mowa w art. 1a pkt 12 lit. a, stanowi zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego 

zobowiązanego u dłużnika zajętej wierzytelności albo podmiotu prowadzącego 

rejestr, albo protokół zajęcia prawa majątkowego, albo protokół zajęcia i odbioru 

ruchomości, albo protokół odbioru dokumentu, sporządzone według wzoru 

określonego w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych. Określając wzór, minister uwzględni uwarunkowania wynikające z 

elektronicznego przetwarzania danych zawartych w tym zawiadomieniu lub 

protokołach.> 

§ 1a. Zawiadomienia o zajęciu i inne pisma w ramach stosowanego środka egzekucyjnego 

mogą być doręczane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem 

środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku nie stosuje się wzoru, o którym 

mowa w § 1. 

§ 2. Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego zobowiązanego u dłużnika zajętej 

wierzytelności zawiera: 

1)   oznaczenie zobowiązanego, wierzyciela i organu egzekucyjnego; 

2)   oznaczenie dłużnika zajętej wierzytelności; 

3)   określenie stosowanego środka egzekucyjnego; 

4)   numer tytułu wykonawczego stanowiącego podstawę do zajęcia; 

5)   kwotę należności, okres, za który należność została ustalona lub określona, termin 

płatności należności, rodzaj i stopę odsetek z tytułu niezapłacenia należności w terminie 

oraz kwotę odsetek naliczonych do dnia wystawienia zawiadomienia; 

6)   kwotę należnych kosztów egzekucyjnych; 
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7)   wezwanie dłużnika zajętej wierzytelności do realizacji zajęcia lub powiadomienia organu 

egzekucyjnego o przeszkodzie w realizacji zajęcia; 

8)   pouczenie zobowiązanego i dłużnika zajętej wierzytelności o skutkach zajęcia; 

9)   datę wystawienia zawiadomienia, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska 

służbowego podpisującego oraz odcisk pieczęci organu egzekucyjnego. 

§ 2a. Jeżeli zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego doręcza się dłużnikowi zajętej 

wierzytelności przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków 

komunikacji elektronicznej: 

1)   w zawiadomieniu o zajęciu nie umieszcza się podpisu z podaniem imienia, nazwiska i 

stanowiska służbowego podpisującego oraz odcisku pieczęci organu egzekucyjnego; 

2)    zawiadomienie o zajęciu zawiera numer PESEL lub NIP zobowiązanego, o ile są znane 

organowi egzekucyjnemu; 

3)   zawiadomienie o zajęciu opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

§ 2b. W przypadkach, o których mowa w § 1a, organ egzekucyjny sporządza wydruk 

zawiadomienia o zajęciu. Doręczenie zobowiązanemu wydruku zawiadomienia o zajęciu 

uznaje się za doręczenie odpisu tego zawiadomienia. 

§ 2c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

sporządzania i dokonywania doręczeń dokumentów przesyłanych w ramach stosowanego 

środka egzekucyjnego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem 

środków komunikacji elektronicznej, mając na względzie bezpieczeństwo posługiwania 

się dokumentami w postaci elektronicznej oraz sprawność i skuteczność egzekucji. 

§ 3. Do protokołu zajęcia prawa majątkowego stosuje się odpowiednio § 4. 

§ 4. Protokół zajęcia i odbioru ruchomości zawiera treść określoną w § 2 pkt 1, 4-6 i 9 oraz w 

art. 53 § 1 pkt 5, a ponadto: 

1)   wyszczególnienie zajętych ruchomości z podaniem ich ilości, rodzaju jednostki miary i 

wartości szacunkowej ruchomości, jeżeli jej oszacowanie nie zostało zastrzeżone dla 

biegłego skarbowego; 

2)   adnotację, które z zajętych ruchomości mogą być sprzedane bezpośrednio po zajęciu, a 

także które ruchomości poborca pozostawia pod dozorem zobowiązanego lub osoby 

zastępującej zobowiązanego, a które odbiera; 

3)   pouczenie zobowiązanego o skutkach zajęcia ruchomości i przysługującym mu prawie 

zaskarżenia w postaci zgłoszenia zarzutów; 
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4)   pouczenie dozorcy o skutkach przyjęcia ruchomości pod dozór. 

§ 5. Protokół odebrania dokumentu zawiera treść określoną w § 2 pkt 1, 4-6 i 9 i § 4 pkt 3 

oraz w art. 53 § 1 pkt 1, 2 i 4-6, a ponadto: 

1)   oznaczenie lub opis odebranego dokumentu; 

2)   wartość szacunkową prawa majątkowego związanego z tym dokumentem. 

 

Art. 69a. 

§ 1. W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo egzekucji administracyjnych do 

tej samej rzeczy albo prawa majątkowego, gdy zajęte kwoty nie wystarczają na pokrycie 

egzekwowanych należności pieniężnych, dłużnik zajętej wierzytelności: 

1)   przekazuje należność na rzecz tego organu, który pierwszy dokonał zajęcia, a w razie 

niemożności ustalenia tego pierwszeństwa - na rzecz organu, który dokonał zajęcia na 

poczet należności pieniężnych w wyższej kwocie; 

2)   pod rygorem odpowiedzialności za szkodę, niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji 

właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach 

dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zajęcia zostały 

dokonane. 

[§ 2. W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo egzekucji administracyjnych 

do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego, gdy zajęte kwoty nie wystarczają na 

pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych, zobowiązany w przypadku zbiegu 

egzekucji do ruchomości albo prawa majątkowego, którego warunkiem wykonywania jest 

posiadanie dokumentu, pod rygorem odpowiedzialności za szkodę, niezwłocznie 

zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia 

zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet 

których zajęcia zostały dokonane.] 

<§ 2. W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo egzekucji 

administracyjnych do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego, gdy zajęte kwoty 

nie wystarczają na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych, zobowiązany, 

pod rygorem odpowiedzialności za szkodę, w przypadku zbiegu egzekucji do: 

1)  ruchomości albo 

2)  prawa majątkowego, którego warunkiem wykonywania jest posiadanie 

dokumentu, albo 

3)  prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy 
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– niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, 

wskazując datę podpisania przez pracownika obsługującego organ egzekucyjny 

protokołu zajęcia i wysokość należności, na poczet których zajęcia zostały 

dokonane.> 

<§ 3. Przepis § 2 pkt 3 stosuje się odpowiednio do podmiotu prowadzącego rejestr, w 

którym jest zarejestrowane zajęte prawo majątkowe.> 

 

<Oddział 3a 

Egzekucja z praw majątkowych zarejestrowanych w rejestrze 

 

Art. 95a. 

Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze 

akcjonariuszy i wierzytelności z tego prawa przez: 

1) wpisanie ich do protokołu zajęcia albo 

2) przesłanie zawiadomienia o ich zajęciu do: 

a) spółki prawa handlowego albo 

b) podmiotu prowadzącego rejestr. 

Art. 95b. 

Zawiadomienie, o którym mowa w art. 95a pkt 2 lit. a, zawiera wezwanie spółki prawa 

handlowego, aby: 

1)  żadnych wierzytelności przypadających zobowiązanemu z tytułu zajętego prawa 

majątkowego do wysokości egzekwowanej należności wraz z odsetkami z tytułu 

niezapłacenia należności w terminie, kosztami upomnienia i kosztami 

egzekucyjnymi, nie uiszczała zobowiązanemu, lecz należne kwoty przekazała 

organowi egzekucyjnemu na pokrycie należności; 

2) zawiadomiła organ egzekucyjny, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 

o zajęciu: 

a) który podmiot prowadzi rejestr zajętego prawa majątkowego, 

b) o przeszkodzie w realizacji zajęcia prawa majątkowego i wierzytelności z tego prawa 

w rejestrze akcjonariuszy. 

Art. 95c. 

Zawiadomienie, o którym mowa w art. 95a pkt 2 lit. b, zawiera wezwanie podmiotu 

prowadzącego rejestr akcjonariuszy, aby: 
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1) dokonał wpisu w rejestrze zajęcia prawa majątkowego i wierzytelności z tego prawa; 

2) zawiadomił organ egzekucyjny, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, 

o: 

a) dacie wpisania zajęcia prawa majątkowego i wierzytelności z tego prawa w rejestrze 

akcjonariuszy, 

b)  wartości, serii, numerze, rodzaju prawa majątkowego i wierzytelnościach z tego 

prawa, jeżeli rejestr akcjonariuszy zawiera takie dane, 

c)  przeszkodzie w dokonaniu wpisu prawa majątkowego i wierzytelności z tego prawa 

w rejestrze akcjonariuszy. 

Art. 95d. 

Zajęcie prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy i 

wierzytelności z tego prawa jest skuteczne z chwilą: 

1) podpisania przez pracownika obsługującego organ egzekucyjny protokołu, o którym 

mowa w art. 95a pkt 1 albo 

2)  doręczenia spółce prawa handlowego zawiadomienia, o którym mowa w art. 95a pkt 

2 lit. a, albo 

3)  doręczenia podmiotowi prowadzącemu rejestr zawiadomienia, o którym mowa w 

art. 95a pkt 2 lit. b. 

Art. 95e. 

Zajęcie jest skuteczne także wtedy, gdy zawiadomienie, o którym mowa w art. 95a pkt 2, 

zawiera tylko imię i nazwisko lub firmę oraz adres zobowiązanego. 

 

Art. 95f. 

§ 1. Organ egzekucyjny niezwłocznie po dokonaniu zajęcia prawa majątkowego 

zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy i wierzytelności z tego prawa: 

1)  doręcza zobowiązanemu odpis protokołu, o którym mowa w art. 95a pkt 1, albo 

zawiadomienia o zajęciu, o którym mowa w art. 95a pkt 2;  

2)  doręcza odpis tytułu wykonawczego, o ile nie został uprzednio doręczony; 

3)  zawiadamia zobowiązanego, że nie wolno mu rozporządzać zajętymi prawami. 

§ 2. Jeżeli zajęcia prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy i 

wierzytelności z tego prawa dokonano na podstawie art. 95a pkt 1 i pkt 2 lit. a organ 

egzekucyjny przesyła do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy wniosek o 

dokonanie wpisu w rejestrze zajęcia prawa majątkowego i wierzytelności z tego 
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prawa oraz wzywa ten podmiot, aby zawiadomił organ egzekucyjny, w terminie 7 

dni od dnia doręczenia wezwania, o wartości, serii, numerze, rodzaju prawa 

majątkowego i wierzytelnościach z tego prawa, jeżeli rejestr zawiera takie dane. 

 

Art. 95g. 

§ 1. Jeżeli egzekucja z wierzytelności przysługujących zobowiązanemu z tytułu zajętego 

prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy nie prowadzi do 

pełnego pokrycia dochodzonej należności, sprzedaż zajętego prawa majątkowego 

zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy, następuje w trybie przepisów działu II 

rozdziału 6 oddziału 2. Jeżeli oszacowanie wartości zajętego prawa majątkowego 

zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy przez biegłego skarbowego wiązałoby się 

ze zbyt dużymi kosztami, organ egzekucyjny, za zgodą zobowiązanego, przyjmuje 

cenę wywołania w wysokości ceny nominalnej tego prawa majątkowego. 

§ 2. Zajęte prawo majątkowe zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy organ 

egzekucyjny może przekazać do sprzedaży podmiotowi, który na podstawie 

odrębnych przepisów jest uprawniony do dokonania sprzedaży tego prawa 

majątkowego. 

§ 3. Przekazanie do sprzedaży, o którym mowa w § 2, następuje po cenie oszacowania 

albo cenie nominalnej tego prawa majątkowego.> 

 

Art. 164. 

§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zabezpieczenia należności pieniężnej przez: 

1)   zajęcie pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunków bankowych, 

innych wierzytelności i praw majątkowych lub ruchomości; 

2)   obciążenie nieruchomości zobowiązanego hipoteką przymusową, w tym przez złożenie 

dokumentów do zbioru dokumentów w przypadku nieruchomości, która nie ma 

urządzonej księgi wieczystej; 

3)   obciążenie statku morskiego lub statku morskiego w budowie zastawem wpisanym do 

rejestru okrętowego (hipoteka morska przymusowa); 

4)   ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej 

księgi wieczystej albo której księga wieczysta zginęła lub uległa zniszczeniu; 



- 80 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

5)   ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, 

spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w 

spółdzielni mieszkaniowej. 

§ 2. Jeżeli organ egzekucyjny nie jest jednocześnie wierzycielem, obciążenia nieruchomości 

hipoteką przymusową lub statku morskiego (statku morskiego w budowie) hipoteką 

morską przymusową dokonuje wierzyciel, a jeżeli wierzycielem jest państwo 

członkowskie lub państwo trzecie - organ egzekucyjny działający we własnym imieniu i 

na rzecz tego państwa. 

§ 2a. Podstawą wpisu hipoteki przymusowej dla zabezpieczenia należności państw 

członkowskich lub państw trzecich jest: dokument zabezpieczenia państwa 

członkowskiego, jednolity tytuł wykonawczy państwa członkowskiego, zagraniczny tytuł 

wykonawczy albo zarządzenie zabezpieczenia określone w przepisach ustawy o 

wzajemnej pomocy. 

§ 2b. W przypadku gdy dokument, o którym mowa w § 2a, przekazany został do organu 

egzekucyjnego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków 

komunikacji elektronicznej, podstawą wpisu hipoteki przymusowej jest wydruk tego 

dokumentu sporządzony zgodnie z art. 26 § 1d. 

§ 2c. W przypadku gdy dokument, o którym mowa w § 2a, sporządzony jest w języku 

urzędowym państwa członkowskiego lub państwa trzeciego albo języku uzgodnionym 

zgodnie z art. 32 ustawy o wzajemnej pomocy, do wniosku o wpis hipoteki przymusowej 

organ egzekucyjny dołącza również tłumaczenie tego dokumentu sporządzone zgodnie z 

art. 31 ust. 1 lub 3 ustawy o wzajemnej pomocy. 

§ 3. Przed skierowaniem wniosku do sądu o ustanowienie hipoteki przymusowej lub do izby 

morskiej o ustanowienie hipoteki morskiej przymusowej wierzyciel występuje do organu 

egzekucyjnego o nadanie tytułowi wykonawczemu lub zarządzeniu zabezpieczenia 

klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji lub zarządzenia zabezpieczenia 

do wykonania. 

[§ 4. Do zajęcia zabezpieczającego stosuje się odpowiednio przepisy o zajęciu egzekucyjnym 

pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz 

ubezpieczenia społecznego, renty socjalnej, egzekucję z rachunków bankowych, innych 

wierzytelności pieniężnych, praw z papierów wartościowych zapisanych na rachunku 

papierów wartościowych oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego, papierów 

wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych, weksla, autorskich 



- 81 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

praw majątkowych i praw pokrewnych oraz własności przemysłowej, udziału w spółce z 

ograniczoną odpowiedzialnością, pozostałych praw majątkowych oraz ruchomości.] 

<§ 4. Do zajęcia zabezpieczającego stosuje się odpowiednio przepisy o zajęciu 

egzekucyjnym pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, świadczeń z zaopatrzenia 

emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, renty socjalnej, rachunków 

bankowych, innych wierzytelności pieniężnych, praw z papierów wartościowych 

zapisanych na rachunku papierów wartościowych oraz z wierzytelności z rachunku 

pieniężnego, papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów 

wartościowych, praw majątkowych zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy, 

weksla, autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz własności 

przemysłowej, udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, pozostałych praw 

majątkowych oraz ruchomości.> 

§ 5. Zajęcie zabezpieczające nie może dotyczyć rzeczy lub praw zwolnionych z egzekucji. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 

oraz z 2019 r. poz. 730) 

 

uwaga: 

zmiana bezprzedmiotowa. Przepisy zostały uchylone ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o 

zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze  

 

1) w art. 203o w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) określenie wysokości kapitału zakładowego, w przypadku przekształcenia w spółkę z 

ograniczoną odpowiedzialnością albo w spółkę akcyjną, albo wysokości kapitału 

akcyjnego, w przypadku przekształcenia w prostą spółkę akcyjną, albo wysokości 

sumy komandytowej, w przypadku przekształcenia w spółkę komandytową, albo 

wartości nominalnej akcji, w przypadku przekształcenia w spółkę komandytowo-

akcyjną. 

2) w art. 203s § 1 otrzymuje brzmienie: 

§ 1. Wpisowe wniesione przez członka spółdzielni pracy uczestniczącego w przekształceniu, 

wpłacone udziały członkowskie oraz udziały członkowskie z podziału nadwyżki 
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bilansowej, stają się w dniu przekształcenia wkładami wnoszonymi przez wspólnika na 

pokrycie kapitału zakładowego przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

albo spółki akcyjnej albo wkładami wnoszonymi przez wspólnika na pokrycie akcji 

przekształconej prostej spółki akcyjnej, albo wkładami wnoszonymi przez wspólnika do 

przekształconej spółki osobowej, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 15 września 

2000 r. – Kodeks spółek handlowych dotyczących wysokości kapitału zakładowego albo 

kapitału akcyjnego oraz wartości nominalnej udziału w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością albo akcji w spółce akcyjnej. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540 i 

730) 

Art. 18. 

§ 1. Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których 

powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. 

§ 2. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po odwołaniu notariusza. 

§ 3. Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, gdy notariusz składa zeznania jako świadek 

przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu 

interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może 

zwolnić notariusza Minister Sprawiedliwości. 

§ 4. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji: 

1)   udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu, 

2)   przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.)<,> 

<3) udostępnianych na podstawie art. 300
35

 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – 

Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 i …)> 

-   w zakresie określonym tymi przepisami. 

 

Art. 21. 

§ 1. Jeżeli notariusz nie może pełnić swych obowiązków, wyznacza na ten czas zastępstwo 

spośród zastępców notarialnych zatrudnionych w jego kancelarii oraz notariuszy ze 
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wspólnej kancelarii prowadzonej w trybie art. 4 § 3 informując o tym prezesa rady 

właściwej izby albo spośród zastępców notarialnych z wykazu właściwej izby notarialnej 

oraz notariuszy mających siedzibę kancelarii notarialnej w tej izbie, w porozumieniu z 

prezesem rady właściwej izby. 

§ 2. (uchylony). 

§ 3. Jeżeli z powodu nieobecności notariusza wynikłej z nieprzewidzianych przyczyn 

notariusz nie wyznaczył w kancelarii zastępstwa na czas swej nieobecności, zastępstwo 

wyznacza prezes rady właściwej izby notarialnej. [Zastępstwo obejmuje wyłącznie 

dokonywanie czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 7, oraz wydawanie 

przyjętych na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów oraz 

danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.] <Zastępstwo obejmuje 

wyłącznie dokonywanie czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 6a i 7, 

oraz wydawanie przyjętych na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, 

dokumentów oraz danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w 

przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne.> 

§ 4. W wypadkach, o których mowa w § 1 i 3 do zastępstwa notariusza może być także 

wyznaczony notariusz emerytowany. 

Art. 22. 

W wypadku zaprzestania prowadzenia kancelarii przez notariusza z innych powodów niż jego 

śmierć lub zawieszenia go w czynnościach, rada izby notarialnej wyznacza czasowo do 

pełnienia obowiązków notariusza zastępstwo spośród zastępców notarialnych, notariuszy 

albo notariuszy emerytowanych danej izby notarialnej. [Zastępstwo obejmuje wyłącznie 

dokonywanie czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 7, oraz wydawanie 

przyjętych na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów oraz 

danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.] <Zastępstwo obejmuje 

wyłącznie dokonywanie czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 6a i 7, 

oraz wydawanie przyjętych na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, 

dokumentów oraz danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w 

przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne.> 
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Art. 79. 

Notariusz dokonuje następujących czynności: 

1)   sporządza akty notarialne; 

1a)  sporządza akty poświadczenia dziedziczenia; 

1b)  podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego; 

1c)   podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby 

fizycznej; 

2)   sporządza poświadczenia; 

3)    (uchylony); 

4)   spisuje protokoły; 

5)   sporządza protesty weksli i czeków; 

6)   przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na 

informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 

<6a) prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje 

związane z tym czynności;> 

7)   sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów; 

8)   sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów; 

8a)  składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę 

wpisu w księdze wieczystej; 

9)   sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów. 

 

<Art. 90a 

§ 1. Z chwilą zaprzestania prowadzenia działalności kancelarii notarialnej dokumenty 

obejmujące dokonanie czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 6a, 

wraz z rejestrem akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej notariusz przekazuje radzie 

właściwej izby notarialnej, o czym prezes tej rady niezwłocznie zawiadamia spółkę. 

Przepisu art. 90 § 1 nie stosuje się. 

§ 2. Po zawiadomieniu przez spółkę o zawarciu umowy o prowadzenie rejestru 

akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej prezes rady właściwej izby notarialnej 

niezwłocznie przekazuje podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy 

dokumenty, o których mowa w § 1.> 
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<Rozdział 8a 

Rejestr akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej 

 

Art. 108a. 

Notariusz może zawrzeć z prostą spółką akcyjną umowę o prowadzenie rejestru 

akcjonariuszy tej spółki, na zasadach określonych w art. 300
31

–300
35

 ustawy z dnia 

15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Notariusz jest obowiązany do 

pisemnego poinformowania spółki o odmowie zawarcia 

umowy, jeżeli spółka zwróciła się do notariusza w formie dokumentowej lub 

pisemnej o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. 

 

Art. 108b. 

Do czynności związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy prostej spółki 

akcyjnej przepisów art. 81–83 i art. 85 nie stosuje się.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) 

Art. 5a. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   inwestycjach - oznacza to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), zwanej dalej 

"ustawą o rachunkowości"; 

2)   składnikach majątkowych - oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości 

pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością 

gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której 

mowa w art. 22g ust. 3; 

3)   przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego; 

4)   zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo 

wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i 

niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań 
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gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo 

samodzielnie realizujące te zadania; 

5)   Ordynacji podatkowej - oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.); 

6)   działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to 

działalność zarobkową: 

a)  wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, 

b)  polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, 

c)  polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych 

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i 

ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł 

wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9; 

7)   ustawie o rehabilitacji zawodowej - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076); 

8)   urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, przy pomocy którego odpowiednio 

właściwy dla podatnika lub płatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje 

zadania; 

9)    (uchylony); 

10)   (uchylony); 

11)  papierach wartościowych - oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 

1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1768, z późn. zm.); 

12)   dyskoncie - oznacza to różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu papieru 

wartościowego przez emitenta a wydatkami poniesionymi na nabycie papieru 

wartościowego na rynku pierwotnym lub wtórnym, a w przypadku nabycia papieru 

wartościowego w drodze spadku lub darowizny - różnicę między kwotą uzyskaną z 

wykupu a wydatkami poniesionymi przez spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tego 

papieru wartościowego; 

13)   pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi; 
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14)   funduszach kapitałowych - oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze 

zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz 

ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa 

w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

15)  ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym - oznacza to ustawę z dnia 20 listopada 

1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157 i 2175 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1291); 

16)  ustawie o działalności pożytku publicznego - oznacza to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 

723 i 1365); 

17)  ustawie o podatku od towarów i usług - oznacza to ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86 i 

650); 

18)  ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym - oznacza to ustawę z dnia 19 grudnia 2008 

r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834); 

18a)  
(7)

 ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów - oznacza to ustawę z dnia 21 

listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966); 

18b)  
(8)

 budynku mieszkalnym jednorodzinnym - oznacza to budynek mieszkalny 

jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669 i 2245); 

18c)  
(9)

 przedsięwzięciu termomodernizacyjnym - oznacza to przedsięwzięcie 

termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i 

remontów; 

19)  (uchylony); 

19a) samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o 

ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, 

konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z 

wyjątkiem: 

a)  pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części 

przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą: 

–  klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: 

wielozadaniowy, van lub 
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–  z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków, 

b)  pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i 

nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy 

pojazdu, 

c)  pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są 

również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących 

przeznaczeń: 

–  agregat elektryczny/spawalniczy, 

–  do prac wiertniczych, 

–  koparka, koparko-spycharka, 

–  ładowarka, 

–  podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, 

–  żuraw samochodowy, 

d)  pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 

16 ustawy o podatku od towarów i usług; 

20)  
(10)

 małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży 

(wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim 

roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 

euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u 

zmarłego przedsiębiorcy; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według 

średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień 

roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł; 

21)  certyfikacie rezydencji - oznacza to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla 

celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa 

miejsca zamieszkania podatnika; 

22)  zagranicznym zakładzie - oznacza to: 

a)  stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium 

jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego 

państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo 

miejsce wydobywania bogactw naturalnych, 

b)  plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa 

przez podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa, 
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c)  osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania na terytorium 

jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo 

do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje 

- chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita 

Polska, stanowi inaczej; 

23)  ustawie o emeryturach kapitałowych - oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o 

emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 926); 

23a)   umowie o pomocy przy zbiorach - oznacza to umowę o pomocy przy zbiorach, o której 

mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858); 

24)  PKWiU - oznacza to Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293 i 1435 oraz z 2009 r. poz. 256 

i 1753)
(11)

; 

25)  oznaczeniu "ex" - oznacza to, że zakres wymienionych wyrobów lub usług jest węższy 

niż określony w podanym grupowaniu PKWiU; 

26)   spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28; 

27)  rachunku zbiorczym - oznacza to rachunek zbiorczy w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

28)   spółce - oznacza to: 

a)   spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie 

rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu 

spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251), 

b)  spółkę kapitałową w organizacji, 

c)  spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

d)  spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, 

jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak 

osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez 

względu na miejsce ich osiągania; 

29)   udziale (akcji) - oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o 

której mowa w pkt 28 lit. c i d; 
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29a)   wartości emisyjnej udziałów (akcji) - oznacza to cenę, po jakiej obejmowane są udziały 

(akcje), określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku - w innym 

dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów 

(akcji); 

[30)   kapitale zakładowym - oznacza to również kapitał podstawowy spółki, o której mowa w 

pkt 28 lit. c i d;] 

<30) kapitale zakładowym – oznacza to również kapitał akcyjny prostej spółki 

akcyjnej oraz kapitał podstawowy spółki, o której mowa w pkt 28 lit. c i d;> 

31)   udziale w zyskach osób prawnych - oznacza to również udział w zyskach spółek, o 

których mowa w pkt 28 lit. c i d; 

<31a)  udziale w kapitale – oznacza to również stosunek liczby akcji przysługujących 

akcjonariuszowi prostej spółki akcyjnej do liczby wszystkich akcji wyemitowanych 

w prostej spółce akcyjnej;  

31b) wartości nominalnej udziałów (akcji) – oznacza to również cenę emisyjną akcji 

prostej spółki akcyjnej;> 

32)   objęciu udziału (akcji) - oznacza to również uzyskanie przez wspólnika spółki, o której 

mowa w pkt 28 lit. c i d, ogółu praw i obowiązków wspólnika w tej spółce; 

33)   wspólniku - oznacza to również akcjonariusza; 

33a)  
(12)

 walucie wirtualnej - oznacza to walutę wirtualną w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 

ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

33b)  
(13)

 ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych - oznacza to ustawę z dnia 15 

lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z 

późn. zm.); 

33c)  
(14)

 ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - 

oznacza to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075 i 1499); 

33d)  
(15)

 rzeczywistym właścicielu - oznacza to podmiot, który spełnia łącznie następujące 

warunki: 

a)  otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej 

przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej 

części, 1 2192. 
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b)  nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem 

zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności 

innemu podmiotowi, 

c)  prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju miejsca zamieszkania - w 

przypadku należności uzyskiwanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, 

przepis art. 30f ust. 20 stosuje się odpowiednio; 

34)   komercjalizowanej własności intelektualnej - oznacza to: 

a)  patent, dodatkowe prawo ochronne na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, 

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układu 

scalonego oraz prawo do uzyskania powyższych praw lub prawo z pierwszeństwa - 

określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 

2017 r. poz. 776), 

b)  autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, 

c)  równowartość udokumentowanej wiedzy (informacji) nadającej się do wykorzystania w 

działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej (know-how), 

d)  prawa do korzystania z praw lub wartości wymienionych w lit. a-c na podstawie umowy 

licencyjnej; 

35)   podmiocie komercjalizującym - oznacza to twórcę uprawnionego do praw lub wartości 

wymienionych w pkt 34 lit. a-c, a także zawarcia umowy licencyjnej, o której mowa w pkt 

34 lit. d, jeżeli wnosi do spółki kapitałowej komercjalizowaną własność intelektualną; 

36)   krótkiej sprzedaży - oznacza to krótką sprzedaż w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 

r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka 

kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1); 

37)   postępowaniu restrukturyzacyjnym - oznacza to postępowanie restrukturyzacyjne w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149 i 398); 

38)   działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania 

naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu 

zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych 

zastosowań; 

39)  
(16)

 badaniach naukowych - oznacza to: 
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a)  badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), 

b)  badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce; 

40)  
(17)

 pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

41)   przepisach o systemie oświaty - oznacza to przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), przepisy ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) lub przepisy 

ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 

2203); 

42)   ustawie o CEIDG - oznacza to ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 

poz. 647); 

43)  
(18)

 przedsiębiorstwie w spadku - oznacza to przedsiębiorstwo w spadku w rozumieniu 

ustawy o zarządzie sukcesyjnym; 

44)  
(19)

 zarządzie sukcesyjnym - oznacza to zarząd sukcesyjny w rozumieniu ustawy o 

zarządzie sukcesyjnym; 

45)  
(20)

 zmarłym przedsiębiorcy - oznacza to zmarłego przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 

1 ustawy o zarządzie sukcesyjnym; 

46)  
(21)

 ustawie o pracowniczych planach kapitałowych - oznacza to ustawę z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215). 

 

Art. 17. 

1. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się: 

1)   odsetki od pożyczek; 

2)    odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w 

innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z zastrzeżeniem art. 14 

ust. 2 pkt 5; 

3)   odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych; 

4)    dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie 

uzyskane z tego udziału, w tym również: 
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a)  dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na 

rachunkach ilościowych, 

b)  oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w 

spółdzielniach, 

c)  podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki, 

d)  wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo 

odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b; 

5)   przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c; 

6)    przychody z: 

a)  
(68)

 odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów 

wartościowych, 

b)  realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 

lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

7)   przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru 

akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu; 

8)   przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji 

złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy; 

9)    wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość 

wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku 

wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta 

jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona 

w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa 

się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności 

przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio; 

9a)   (uchylony); 

10)  przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji 

praw z nich wynikających; 

11)  
(69)

 przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej. 

1a. Przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu: 

1)    zarejestrowania spółki, spółdzielni albo 

[2)   wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo] 

<2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki albo wpisu dotyczącego 

emisji nowych akcji w prostej spółce akcyjnej, albo> 
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2a)   przeniesienia na spółkę własności przedmiotu wkładu - w przypadku gdy spółka lub 

podwyższenie kapitału spółki nie podlegają obowiązkowi rejestracji we właściwym 

rejestrze zgodnie z przepisami państwa, w którym spółka ma siedzibę lub zarząd, albo 

[3)    wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym 

podwyższeniem kapitału zakładowego, albo] 

<3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym 

podwyższeniem kapitału zakładowego albo wpisu do rejestru akcjonariuszy prostej 

spółki akcyjnej, w przypadku objęcia akcji z warunkowej emisji akcji, albo> 

4)    podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni; 

5)    (uchylony). 

1aa. (uchylony). 

1ab. Przychód określony w ust. 1 pkt 6: 

1)   z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów 

wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów 

(akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych; 

2)   z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych powstaje w momencie 

realizacji tych praw. 

1b. Za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych 

instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw. 

1c. Nie ustala się przychodu z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu 

inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek 

uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego 

funduszu inwestycyjnego, dokonanej na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1355). 

[1d. W przypadku wspólnika spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, przepis ust. 1 pkt 

9 stosuje się wyłącznie do wniesienia wkładu niepieniężnego stanowiącego rzeczy lub 

prawa.] 

<1d. W przypadku akcjonariusza prostej spółki akcyjnej albo wspólnika spółki, o której 

mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, przepis ust. 1 pkt 9 stosuje się wyłącznie do 

wniesienia wkładu niepieniężnego stanowiącego rzeczy lub prawa zbywalne.> 
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1e. Nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, jeżeli przedmiotem wkładu 

niepieniężnego do spółki kapitałowej jest komercjalizowana własność intelektualna 

wniesiona przez podmiot komercjalizujący. 

1f. 
(71)

 Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na 

prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna 

lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną. 

1g. 
(72)

 Przepis ust. 1 pkt 11 stosuje się również do przychodów uzyskanych w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności, o której mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 

zaliczanej do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. 

2. Przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c, pkt 6, 7 i 10, 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 19. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

Art. 24. 

1. U podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe, za dochód z działalności gospodarczej 

uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony 

o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania 

przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów. 

2. U podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi 

przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w 

rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością 

remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) 

podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, 

braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość 

remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu 

początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa. 

Dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 

1, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej lub działów specjalnych 

produkcji rolnej, jest przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa 

w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b, a w pozostałych przypadkach dochodem lub stratą jest różnica 

między przychodem z odpłatnego zbycia a: 



- 96 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1)   wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2, powiększona o sumę odpisów 

amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tych środków i 

wartości lub 

2)   wartością wynikającą z dokumentu stwierdzającego nabycie spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, którego 

wartość początkową dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych ustalono zgodnie 

z art. 22g ust. 10, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 

22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tego prawa lub udziału w takim prawie. 

2a. 
(180)

 Dochodem albo stratą w ramach działalności, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie, z 

odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem 

trwałym jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia tego samochodu a jego 

wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, w części nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o których 

mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4, po pomniejszeniu tej wartości o sumę odpisów 

amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu zaliczonych do kosztów uzyskania 

przychodów. 

2b. 
(181)

 Przepis ust. 2a nie ma zastosowania przy ustalaniu dochodu (straty) z odpłatnego 

zbycia samochodu osobowego, jeżeli ten samochód został uprzednio oddany przez 

podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 

23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, a 

oddawanie w odpłatne używanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot 

działalności podatnika. 

3. (uchylony). 

3a. W razie likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, w 

tym także prowadzonych w formie spółki niebędącej osobą prawną, lub wystąpienia 

wspólnika z takiej spółki sporządza się wykaz składników majątku na dzień likwidacji 

działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej lub na dzień 

wystąpienia wspólnika z takiej spółki. Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące 

dane: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika 

majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę 

wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania 

przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych 
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oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału 

w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji. 

3b. Dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 

17 lit. a, jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wydatkami na nabycie 

zbywanych składników, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w 

jakiejkolwiek formie. 

3c. Dochodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną w 

przypadku otrzymania środków pieniężnych jest różnica między przychodem z tego 

tytułu, ustalonym zgodnie z art. 14, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do 

udziałów w takiej spółce. 

3d. Dochodem z odpłatnego zbycia innych niż środki pieniężne składników majątku 

otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z 

takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji jest różnica między przychodem uzyskanym z ich 

odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, 

niezliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika 

lub spółkę; przepisy art. 22 ust. 8a stosuje się odpowiednio. 

3e. Przepisy ust. 3c i 3d stosuje się odpowiednio w przypadku otrzymania przez 

występującego wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną równocześnie środków 

pieniężnych i innych składników majątku. 

3f. Wykaz, o którym mowa w ust. 3a, sporządza się również na dzień przekształcenia 

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową. 

4. Dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy 

przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, 

powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w 

porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie 

w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli 

podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm 

szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji 

zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2. 

4a. Normy szacunkowe dochodu rocznego, o których mowa w ust. 4, stosuje się od jednostek 

powierzchni upraw lub innych jednostek rodzajów produkcji określonych w kolumnie 3 

załącznika nr 2, z tym że w przypadku: 
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1)   upraw w szklarniach i tunelach foliowych - od 1 m
2
 powierzchni ogólnej obliczanej 

według wewnętrznej długości ścian; 

2)   upraw grzybów i ich grzybni - od 1 m
2
 powierzchni zajętej pod te uprawy; 

3)   wylęgarni drobiu - od 1 sztuki pisklęcia uzyskanego z wylęgu; 

4)   zwierząt laboratoryjnych - od 1 sztuki sprzedanych zwierząt - na podstawie zawartych 

umów dla potrzeb laboratoryjnych, badań i doświadczeń naukowych, analiz i testów 

prowadzonych w laboratoriach, a także kontroli procesów technologicznych; 

5)   hodowli i chowu zwierząt wymienionych pod lp. 15 lit. b-h załącznika nr 2 - od 1 sztuki 

zwierząt sprzedanych; 

6)   hodowli ryb akwariowych - od 1 dm
3
 objętości akwarium, obliczonej według 

wewnętrznych długości krawędzi. 

4b. Jeżeli rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone w 

załączniku nr 2, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej 

powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji. 

4c. Jeżeli w ciągu rocznego cyklu produkcji na tej samej powierzchni są prowadzone różne 

uprawy, dla których są ustalane różne normy szacunkowe dochodu, dochód z każdego 

rodzaju uprawy oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 4e, przy zastosowaniu właściwej dla niej 

normy, proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których była prowadzona taka uprawa, 

wliczając w to okres przygotowania do zaprowadzenia tej uprawy. 

4d. Przepis ust. 4c stosuje się również w razie rozpoczęcia lub zaprzestania w ciągu roku 

prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej. 

4e. W szklarniach nieogrzewanych stosuje się normę roczną bez względu na okres i rodzaj 

prowadzonej uprawy. 

5. Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) 

faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: 

1)    przychody z umorzenia udziałów (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości; 

1a)   dochód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 

5a pkt 28 lit. c albo d, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1; 

1b)   dochód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d, 

które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1; 

<1c) przychód ze zmniejszenia kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej;> 

2)   (uchylony); 

3)    wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki; 
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4)    dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - 

dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący 

równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) 

takiej spółki albo spółdzielni; 

5)   dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na 

rachunkach ilościowych; 

6)   w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez 

udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych; 

7)    w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy 

podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka wartości 

emisyjnej udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej 

nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi 

zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez 

wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków 

poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w 

spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość 

wydzielanej części majątku spółki dzielonej do wartości majątku spółki dzielonej 

bezpośrednio przed podziałem; 

8)    wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne 

kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia 

spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia; 

9)    odsetki od udziału kapitałowego wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której 

mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d; 

10)   odsetki od pożyczki udzielonej osobie prawnej lub spółce, o której mowa w art. 5a pkt 

28 lit. c i d, jeżeli wypłata odsetek od takiej pożyczki lub ich wysokość uzależnione są od 

osiągnięcia zysku przez tę osobę prawną lub spółkę lub od wysokości tego zysku 

(pożyczka partycypacyjna); 

11)   zapłata, o której mowa w ust. 8a. 

5a. Dochodem z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunku ilościowym członka 

pracowniczego funduszu emerytalnego do aktywów tego funduszu jest różnica pomiędzy 

wartością tych akcji w dniu przeniesienia, wycenionych według zasad wyceny aktywów 

funduszy emerytalnych, a kosztem nabycia tych akcji. 
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5b. (uchylony). 

5c. (uchylony). 

5d. Dochodem, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, jest nadwyżka przychodu otrzymanego w 

związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 

ust. 1f albo 1g, albo 1ł, albo art. 23 ust. 1 pkt 38, albo 38c; jeżeli nabycie nastąpiło w 

drodze spadku lub darowizny, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez 

spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tych udziałów lub akcji. 

5e. Dochodem, o którym mowa w ust. 5 pkt 1a albo 1b, jest nadwyżka przychodu 

otrzymanego w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w spółce, o której mowa 

w art. 5a pkt 28 lit. c albo d, albo z wystąpieniem z takiej spółki, nad kosztami uzyskania 

przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38. 

6. Dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, jeżeli 

przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest 

różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich 

nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy. 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw rolnictwa, poczynając od roku podatkowego 2002, ogłasza w drodze 

rozporządzenia normy szacunkowe, o których mowa w ust. 4, zmieniając je corocznie w 

stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 

8. W przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7 i ust. 8d, dochód 

(przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę wartości 

nominalnej udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo 

zawiązaną nad wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej 

lub dzielonej, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek; 

przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub 

nowo zawiązanej wspólnik ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie: 

1)   art. 22 ust. 1f - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte 

w zamian za wkład niepieniężny; 

2)   art. 23 ust. 1 pkt 38 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały 

nabyte albo objęte za wkład pieniężny; 
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3)  wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) spółki dzielonej, ustalonych 

zgodnie z pkt 1 lub 2, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość 

wydzielanej części majątku spółki dzielonej do wartości majątku spółki dzielonej 

bezpośrednio przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt 

uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółek podzielonych przez 

wydzielenie. 

8a. Jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w 

zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały 

(akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej 

spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% 

wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej 

- wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: 

1)   spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały 

(akcje) są nabywane, albo 

2)   spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której 

udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce 

-   do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej 

innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że 

podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia 

(wymiana udziałów). 

8b. Przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli: 

1)   spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami 

wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na 

miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

2)   wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) 

stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału 

zakładowego spółki nabywającej. 

8c. Przepis ust. 8a stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji 

nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy 
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liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w 

wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie. 

8d. Przepisy ust. 5 pkt 6 i 7 oraz ust. 8 stosuje się także do przychodów uzyskiwanych ze 

spółek wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy. 

8e. (uchylony). 

9. (uchylony). 

10. Jeżeli podatnik dokonuje odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych po 

różnych cenach i nie jest możliwe określenie ceny nabycia zbywanych papierów 

wartościowych, przy ustalaniu dochodu z takiego zbycia stosuje się zasadę, że 

każdorazowo zbycie dotyczy kolejno papierów wartościowych nabytych najwcześniej. 

Zasadę, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odrębnie dla każdego rachunku 

papierów wartościowych. 

11. Jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez: 

1)   spółkę akcyjną, od której podatnik uzyskuje świadczenia lub inne należności z tytułów 

określonych w art. 12 lub art. 13, 

2)   spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o 

rachunkowości w stosunku do spółki, od której podatnik uzyskuje świadczenia oraz inne 

należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 

- podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do 

niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych 

akcji. 

11a. Dochodem z odpłatnego zbycia akcji, o których mowa w ust. 11, jest różnica między 

przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia akcji a kosztami uzyskania przychodu 

określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38. 

11b. Przez program motywacyjny, o którym mowa w ust. 11, rozumie się system 

wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez: 

1)   spółkę akcyjną, dla osób uzyskujących od niej świadczenia lub inne należności z tytułów 

określonych w art. 12 lub art. 13, albo 

2)   spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o 

rachunkowości w stosunku do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania 

świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne 

należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 
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- w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu 

wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów 

finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 

1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji 

innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji 

spółki określonej w pkt 1 lub 2. 

12. (uchylony). 

12a. Przepisy ust. 11-11b mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby 

uprawnione z tytułu objęcia lub nabycia akcji spółek akcyjnych, których siedziba lub 

zarząd znajdują się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa, z którym 

Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

13. Dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w ramach 

krótkiej sprzedaży ustala się na dzień, w którym: 

1)   zbywca dokonał zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub miał go dokonać 

zgodnie z zawartą umową pożyczki tych papierów - w przypadku gdy na potrzeby 

dokonania rozrachunku zbywca zawarł taką umowę; 

2)   na rachunku papierów wartościowych zbywcy dokonano, na potrzeby dokonania 

rozrachunku, zapisu papierów wartościowych będących przedmiotem krótkiej sprzedaży, 

nie później niż na dzień rozrachunku - w pozostałych przypadkach. 

14. Dochodem, o którym mowa w ust. 13, uzyskanym w roku podatkowym, jest różnica 

między sumą przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych a wydatkami 

poniesionymi na zapewnienie dostępności papierów wartościowych na potrzeby 

dokonania rozrachunku, w tym na nabycie zwróconych papierów wartościowych w 

przypadku, o którym mowa w ust. 13 pkt 1. 

15. Dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową 

ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest 

różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu 

ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy. 

15a. Dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową 

ubezpieczenia na życie lub dożycie, zawartą na podstawie odrębnych przepisów, w której 

świadczenie zakładu ubezpieczeń z tytułu dożycia jest: 
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1)   ustalane na podstawie określonych indeksów lub innych wartości bazowych albo 

2)   równe składce ubezpieczeniowej powiększonej o określony w umowie ubezpieczenia 

wskaźnik 

- jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a składką wpłaconą do zakładu 

ubezpieczeń. 

15b. Przepis ust. 15a pkt 1 nie ma zastosowania do umów ubezpieczenia zawartych na 

podstawie odrębnych przepisów, dla których przy ustalaniu wartości rezerwy w dziale 

ubezpieczeń na życie jest stosowana stopa techniczna, o której mowa w przepisach o 

rachunkowości zakładów ubezpieczeń. 

16. Dochód uzyskany z tytułu zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki 

konsolidującej lub prawa do ekwiwalentu w spółce konsolidowanej na akcje spółki 

konsolidującej, dokonywanej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach 

nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora 

elektroenergetycznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1966) nie podlega opodatkowaniu w 

momencie zamiany akcji lub prawa do ekwiwalentu na akcje. Dochód, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, przypadający z zamiany akcji spółki konsolidowanej na zbyte akcje 

spółki konsolidującej lub zamiany prawa do ekwiwalentu w spółce konsolidowanej na 

akcje spółki konsolidującej podlega opodatkowaniu w momencie uzyskania dochodu ze 

zbycia akcji spółki konsolidującej otrzymanych w wyniku zamiany. 

17. Dochód z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład 

niepieniężny w postaci know-how, w związku z realizacją celu Działania 3.1 Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Inicjowanie działalności innowacyjnej", ustala 

się, z zastrzeżeniem ust. 18, na dzień, w którym upływa 5 lat od dnia uzyskania 

przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1a, w wysokości określonej według stanu z dnia 

uzyskania przychodu. 

18. W przypadku zbycia lub ustania bytu prawnego udziałów (akcji), o których mowa w ust. 

17, przed upływem 5 lat od dnia uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1a, 

dochód z tytułu objęcia tych udziałów (akcji) ustala się na dzień ich zbycia lub ustania 

bytu prawnego w wysokości określonej według stanu z dnia uzyskania przychodu. 

19. Przepisów ust. 8a i art. 21 ust. 1 pkt 109 nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub 

jednym z głównych celów wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest 

uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. 
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20. Jeżeli wymiana udziałów lub wniesienie wkładu niepieniężnego nie zostały 

przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 19 

domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest 

uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. 

21. Dochodem z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach jest przychód z tego tytułu bez 

pomniejszania o koszty jego uzyskania. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 856 i 1018) 

Art. 1a. 

1. Podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego 

mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej 

"podatkowymi grupami kapitałowymi". 

2. Podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem, jeżeli spełnione są łącznie następujące 

warunki: 

1)  [podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeżeli:] 

 <podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne lub spółki akcyjne, mające siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:> 

a)   przeciętny kapitał zakładowy, określony w sposób, o którym mowa w ust. 2b, 

przypadający na każdą z tych spółek, jest nie niższy niż 500 000 zł, 

b)   jedna ze spółek, zwana dalej "spółką dominującą", posiada bezpośredni 75% udział w 

kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego pozostałych spółek, zwanych 

dalej "spółkami zależnymi", która na podstawie przepisów o komercjalizacji i 

prywatyzacji nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez 

pracowników, rolników lub rybaków albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu 

Państwa na cele reprywatyzacji, 

c)  spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę 

grupę, 
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d)  w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód 

budżetu państwa; 

2)   umowa o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej, zwana dalej "umową": 

a)  została zawarta przez spółkę dominującą i spółki zależne, w formie aktu notarialnego, na 

okres co najmniej 3 lat podatkowych, 

b)  została zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego; 

3)   po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej spółki tworzące tę grupę spełniają warunki 

wymienione w pkt 1 lit. a-c, a ponadto: 

a)   nie korzystają ze zwolnień podatkowych określonych w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a oraz 

ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw, 

b)   w przypadku dokonania transakcji kontrolowanej w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 6 z 

podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, niewchodzącymi w skład 

podatkowej grupy kapitałowej, nie ustalają lub nie narzucają warunków różniących się od 

warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane w rozumieniu art. 11a 

ust. 1 pkt 3; 

4)   podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów, 

określonych zgodnie z art. 7 ust. 1, w przychodach - w wysokości co najmniej 2%. 

2a. Warunek określony w ust. 2 pkt 1 lit. d uważa się za spełniony również wtedy, gdy spółka 

po przystąpieniu do podatkowej grupy kapitałowej dokona korekty deklaracji podatkowej 

i ureguluje tę zaległość wraz z należnymi odsetkami w terminie 14 dni od dnia złożenia 

korekty deklaracji albo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji organu pierwszej 

instancji, określającej wysokość zobowiązania, ureguluje tę zaległość wraz z należnymi 

odsetkami. 

2b. Wartość kapitału zakładowego, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, określa się bez 

uwzględnienia tej części tego kapitału, jaka nie została na ten kapitał faktycznie 

przekazana lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek (kredytów) oraz 

z tytułu odsetek od tych pożyczek (kredytów), przysługującymi udziałowcom 

(akcjonariuszom) wobec tej spółki, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, 

od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m. 

3. Umowa musi zawierać co najmniej: 

1)   wykaz spółek tworzących podatkową grupę kapitałową oraz wysokość ich kapitału 

zakładowego; 
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2)   informację o udziałowcach (akcjonariuszach) i wysokości ich udziału w kapitale 

zakładowym w spółce dominującej i w spółkach zależnych tworzących podatkową grupę 

kapitałową, posiadających co najmniej 5% udziałów (akcji) tych spółek; 

3)   określenie czasu trwania umowy; 

4)   (uchylony); 

5)   określenie przyjętego roku podatkowego. 

3a. Spółka dominująca reprezentuje podatkową grupę kapitałową w zakresie obowiązków 

wynikających z ustawy oraz z przepisów Ordynacji podatkowej. 

4. Umowa podlega zgłoszeniu przez spółkę dominującą do właściwego według jej siedziby 

naczelnika urzędu skarbowego, co najmniej na 45 dni przed rozpoczęciem roku 

podatkowego przyjętego przez podatkową grupę kapitałową. Organ ten jest właściwy w 

sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym podatkowej grupy kapitałowej oraz 

składania sprawozdań finansowych przez spółki tworzące podatkową grupę kapitałową. 

5. Naczelnik urzędu skarbowego dokonuje, w formie decyzji, rejestracji umowy. W tej samej 

formie naczelnik urzędu skarbowego odmawia zarejestrowania umowy, jeżeli nie zostaną 

spełnione warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a oraz ust. 3 i 4. Do decyzji o 

rejestracji umowy oraz do decyzji o odmowie rejestracji umowy stosuje się przepisy 

Ordynacji podatkowej. 

6. Po rejestracji umowy podatkowa grupa kapitałowa nie może być rozszerzona o inne spółki 

ani pomniejszona o którąkolwiek ze spółek tworzących tę grupę, z wyjątkiem przejęcia 

spółki tworzącej podatkową grupę kapitałową przez inną spółkę z tej podatkowej grupy 

kapitałowej, chyba że połączenie spółek tworzących podatkową grupę kapitałową 

prowadzi do zmniejszenia ich liczby poniżej dwóch. 

7. Podatek dochodowy oraz zaliczki na ten podatek są obliczane, pobierane i wpłacane przez 

spółkę dominującą. Spółce tej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego 

wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych należnego od podatkowej grupy 

kapitałowej. 

8. Spółka dominująca obowiązana jest zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego, o którym 

mowa w ust. 4: 

1)   zmiany umowy oraz zmiany w kapitale zakładowym spółek tworzących podatkową grupę 

kapitałową, 

2)   zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym skutkujące naruszeniem warunków 

uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego 
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- w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. 

8a. Za naruszenie warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku 

dochodowego uważa się również zmniejszenie udziału spółki dominującej w kapitale 

spółki zależnej wchodzącej w skład podatkowej grupy kapitałowej poniżej progu 

określonego w ust. 2 pkt 1 lit. b. 

9. Do przedłużenia okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej jest wymagane 

zawarcie nowej umowy, podlegającej zgłoszeniu i zarejestrowaniu przez właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego. 

10. W przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią zmiany w stanie 

faktycznym lub w stanie prawnym skutkujące naruszeniem warunków uznania 

podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego, dzień poprzedzający 

dzień wystąpienia tych zmian, z zastrzeżeniem ust. 12, jest dniem, w którym następuje 

utrata przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika oraz koniec jej roku 

podatkowego. Dzień wystąpienia zmian, o których mowa w zdaniu pierwszym, jest 

pierwszym dniem roku podatkowego spółek, które przed tym dniem tworzyły podatkową 

grupę kapitałową. Przepis art. 8 ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

10a. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, spółki tworzące uprzednio podatkową grupę 

kapitałową są obowiązane w terminie 3 miesięcy od dnia utraty przez podatkową grupę 

kapitałową statusu podatnika rozliczyć podatek dochodowy za okres od drugiego roku 

podatkowego poprzedzającego dzień utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu 

podatnika, liczonego od początku roku podatkowego, w którym to zdarzenie wystąpiło, 

oraz za okres od początku roku, w którym nastąpiła utrata przez podatkową grupę 

kapitałową statusu podatnika, do dnia utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu 

podatnika - przyjmując, że podatkowa grupa kapitałowa w tych okresach nie istniała. 

Rozliczenia podatku dochodowego dokonuje odrębnie każda z tych spółek, obliczając 

należne zaliczki na podatek dochodowy oraz należny podatek za poszczególne lata 

podatkowe od dochodu ustalonego zgodnie z art. 7 ust. 1-3, odpowiednio za poszczególne 

miesiące i lata, w których podatek był rozliczany przez spółkę dominującą. 

10b. Jeżeli podatkowa grupa kapitałowa funkcjonuje krócej niż trzy pełne lata podatkowe, 

przepis ust. 10a stosuje się do całego okresu funkcjonowania podatkowej grupy 

kapitałowej. W przypadku gdy okres funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej uległ 

wydłużeniu zgodnie z ust. 9, przepis ust. 10a stosuje się wyłącznie do przedłużonego 

okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej. 
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10c. W przypadku obowiązku dokonania rozliczenia, o którym mowa w ust. 10a: 

1)   kwoty zaliczek i podatku za poszczególne okresy rozliczeniowe, wpłacone przez 

podatkową grupę kapitałową za okres, o którym mowa w ust. 10a, zalicza się, 

proporcjonalnie do dochodów poszczególnych spółek, na poczet ich należnych zaliczek i 

należnego podatku; 

2)   jeżeli należne zaliczki lub należny podatek dochodowy od poszczególnych spółek, 

obliczone zgodnie z pkt 1, będą wyższe niż przypadające na daną spółkę zaliczki lub 

podatek, które zostały wpłacone przez podatkową grupę kapitałową, powstała różnica 

stanowi zaległość podatkową, od której pobiera się odsetki za zwłokę liczone od dnia, do 

którego powinna nastąpić płatność zaliczki lub podatku za poszczególne okresy 

rozliczeniowe. 

11. Zbycie udziałów (akcji), objętych na podstawie przepisów o komercjalizacji i 

prywatyzacji lub w związku z reprywatyzacją, oraz dalszy obrót tymi udziałami (akcjami) 

przez ich posiadaczy nie stanowi naruszenia warunków uznania podatkowej grupy 

kapitałowej za podatnika podatku dochodowego. 

12. W przypadku niezachowania warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, podatkowa grupa 

kapitałowa traci status podatnika z ostatnim dniem roku podatkowego, w którym 

naruszyła ten warunek, z tym że spółka dominująca jest obowiązana do złożenia zeznania, 

o którym mowa w art. 27 ust. 1, za ten rok podatkowy. 

12a. W przypadku utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika na podstawie 

ust. 10 lub 12 naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję 

stwierdzającą wygaśnięcie decyzji o rejestracji umowy, którą doręcza się spółce 

dominującej, ze skutkiem doręczenia wobec pozostałych spółek wchodzących uprzednio 

w skład tej grupy. 

13. Przystąpienie do innej podatkowej grupy kapitałowej przez którąkolwiek ze spółek 

wchodzących uprzednio w skład grupy, która utraciła ten status, może nastąpić nie 

wcześniej niż po upływie: 

1)   roku podatkowego spółki następującego po roku kalendarzowym, w którym podatkowa 

grupa kapitałowa utraciła prawo do uznania jej za podatnika - w przypadku naruszenia 

warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4; 

2)   3 lat podatkowych następujących po roku kalendarzowym, w którym podatkowa grupa 

kapitałowa utraciła prawo do uznania jej za podatnika - w przypadku naruszenia innych 

warunków funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej. 
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14. Spółki tworzące podatkową grupę kapitałową odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania 

z tytułu podatku dochodowego należnego za okres obowiązywania umowy. 

15. (uchylony). 

Art. 4a. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   inwestycjach - oznacza to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), zwanej dalej "ustawą o 

rachunkowości"; 

2)   składnikach majątkowych - oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, 

pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością 

gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której 

mowa w art. 16g ust. 3; 

3)   przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego; 

4)   zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo 

wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i 

niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań 

gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo 

samodzielnie realizujące te zadania; 

5)   programie restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw - oznacza to restrukturyzację na 

podstawie ustaw: 

a)  z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do 

funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i 

zadaniach gmin górniczych (Dz. U. poz. 1112, z późn. zm.)
(2)

, 

b)  z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału 

obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2011), 

c)  z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1752), 

d)  z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji prywatyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1311 

oraz z 2019 r. poz. 492), 
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e)  z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. poz. 1196, z 

późn. zm.), 

f)  z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 164); 

5a)  postępowaniu restrukturyzacyjnym - oznacza to postępowanie restrukturyzacyjne w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 243 i 326); 

6)  urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla 

podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania; 

7)   ustawie o podatku od towarów i usług - oznacza to ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.); 

8)   ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym - oznacza to ustawę z dnia 19 grudnia 2008 

r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834 oraz z 2018 r. poz. 

1693); 

9)   (uchylony) 

9a)  samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o 

ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, 

konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z 

wyjątkiem: 

a)  pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części 

przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą: 

–  klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: 

wielozadaniowy, van lub 

–  z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków, 

b)  pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i 

nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy 

pojazdu, 

c)  pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są 

również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących 

przeznaczeń: 

–  agregat elektryczny/spawalniczy, 

–  do prac wiertniczych, 
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–  koparka, koparko-spycharka, 

–  ładowarka, 

–  podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, 

–  żuraw samochodowy, 

d)  pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 

16 ustawy o podatku od towarów i usług; 

10)  małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży 

(wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim 

roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 

euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października 

poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł; 

11)  zagranicznym zakładzie - oznacza to: 

a)  stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego 

państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a 

w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce 

wydobywania bogactw naturalnych, 

b)  plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa 

przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa, 

c)  osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium 

jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo 

do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje 

- chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita 

Polska, stanowi inaczej; 

12)  certyfikacie rezydencji - oznacza to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla 

celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa 

miejsca siedziby podatnika; 

13)  ubezpieczycielu - rozumie się przez to zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji 

prowadzący działalność na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej; 

14)   spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 21; 

15)  rachunku zbiorczym - oznacza to rachunek zbiorczy w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244); 
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16)  udziale (akcji) - oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o 

której mowa w art. 1 ust. 3; 

16a)   wartości emisyjnej udziałów (akcji) - oznacza to cenę, po jakiej obejmowane są udziały 

(akcje), określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku - w innym 

dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów 

(akcji); 

17)  wspólniku - oznacza to również akcjonariusza; 

[18)  kapitale zakładowym - oznacza to również kapitał podstawowy spółki, o której mowa w 

art. 1 ust. 3;] 

<18) kapitale zakładowym  oznacza to również kapitał akcyjny prostej spółki 

akcyjnej oraz kapitał podstawowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3;> 

19)  udziale w zyskach osób prawnych - oznacza to również udział w zyskach spółek, o 

których mowa w art. 1 ust. 3; 

<19a)  udziale w kapitale (udziale w kapitale zakładowym)  oznacza to również 

stosunek liczby akcji przysługujących akcjonariuszowi prostej spółki akcyjnej do 

liczby wszystkich akcji wyemitowanych w spółce; 

19b) wartości nominalnej udziałów (akcji) – oznacza to również cenę emisyjną akcji 

prostej spółki akcyjnej;> 

20)  objęciu udziału (akcji) - oznacza to również uzyskanie przez wspólnika spółki, o której 

mowa w art. 1 ust. 3, ogółu praw i obowiązków wspólnika w tej spółce; 

21)   spółce - oznacza to: 

a)  spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie 

rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu 

spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251), 

b)  spółkę kapitałową w organizacji, 

c)  spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

d)  spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, 

jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak 

osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez 

względu na miejsce ich osiągania; 
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22)   pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi; 

22a)   walucie wirtualnej - oznacza to walutę wirtualną w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 

ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

22b)   ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - oznacza to 

ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 125); 

23)  komercjalizowanej własności intelektualnej - oznacza to: 

a)  patent, dodatkowe prawo ochronne na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, 

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układu 

scalonego oraz prawo do uzyskania powyższych praw lub prawo z pierwszeństwa - 

określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 

2017 r. poz. 776, z 2018 r. poz. 2302 oraz z 2019 r. poz. 501), 

b)  autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, 

c)  równowartość udokumentowanej wiedzy (informacji) nadającej się do wykorzystania w 

działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej (know-how), 

d)  prawa do korzystania z praw lub wartości wymienionych w lit. a-c na podstawie umowy 

licencyjnej; 

24)  podmiocie komercjalizującym - oznacza to: 

a)   uczelnię w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) 

b)   spółkę utworzoną na podstawie art. 149 ust. 1 lub art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

c)  Polską Akademię Nauk lub jej instytut naukowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 

534), 

d)  spółkę utworzoną na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 

Akademii Nauk, 

e)  instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534), 

f)  spółkę utworzoną na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

instytutach badawczych, 



- 115 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

g)  twórcę uprawnionego do praw lub wartości wymienionych w pkt 23 lit. a-c, a także 

zawarcia umowy licencyjnej, o której mowa w pkt 23 lit. d, 

h)  międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, 

działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

i)   Centrum Łukasiewicz, 

j)   instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, 

k)   spółkę utworzoną na podstawie art. 30 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej 

Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534) 

-   jeżeli wnosi do spółki kapitałowej komercjalizowaną własność intelektualną; 

25)  krótkiej sprzedaży - oznacza to krótką sprzedaż w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 

r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka 

kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1); 

26)  działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania 

naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu 

zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych 

zastosowań; 

27)   badaniach naukowych - oznacza to: 

a)  badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

b)  badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce; 

28)   pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

29)   rzeczywistym właścicielu - oznacza to podmiot, który spełnia łącznie następujące 

warunki: 

a)  otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej 

przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej 

części, 

b)  nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem 

zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności 

innemu podmiotowi, 
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c)  prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności 

uzyskiwane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przy 

ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, przepis art. 24a ust. 

18 stosuje się odpowiednio; 

30)   ustawie o funduszach inwestycyjnych - oznacza to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, 2215, 2243 i 2244); 

30a)   alternatywnej spółce inwestycyjnej - oznacza to alternatywną spółkę inwestycyjną w 

rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych; 

31)   nabytych wierzytelnościach banku hipotecznego - oznacza to nabyte przez bank 

hipoteczny, w celu emisji listów zastawnych, od innych banków wierzytelności z tytułu 

udzielonych przez nie kredytów; 

32)   odpisie na straty kredytowe - oznacza to odpis na oczekiwane straty kredytowe z tytułu 

składnika aktywów finansowych, utworzony na: 

a)  udzielony kredyt (pożyczkę) lub 

b)  udzielone gwarancje (poręczenia) spłaty kredytu (pożyczki), lub 

c)  nabyte wierzytelności banku hipotecznego 

- przez jednostki, które na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości sporządzają 

sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, 

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi 

interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej 

"MSR", o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o rachunkowości; 

33)   ustawie o pracowniczych planach kapitałowych - oznacza to ustawę z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215). 

 

Art. 7b. 

1. Za przychody z zysków kapitałowych uważa się: 

1)   przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b, 

stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym: 

a)  dywidendy, nadwyżki bilansowe w spółdzielniach oraz otrzymane przez uczestników 

funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania dochody tego funduszu 

lub tej instytucji, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez 

odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, 
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b)  przychody z umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości, 

c)  przychody z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, które 

następuje w inny sposób niż określony w lit. b, 

d)  przychody ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w 

art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w lit. b, 

e)  wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, o której 

mowa w art. 1 ust. 3, 

f)  równowartość zysku osoby prawnej oraz spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, 

przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału zakładowego, równowartość nadwyżki 

bilansowej spółdzielni przeznaczonej na podwyższenie funduszu udziałowego oraz 

równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) 

takiej osoby prawnej lub spółki, 

g)  dopłaty otrzymane w przypadku połączenia lub podziału spółek przez wspólników spółki 

przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych, 

h)  przychody wspólnika spółki dzielonej, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a 

przy podziale przez wydzielenie - majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek 

pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, 

i)  zapłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d, 

j)  wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne 

kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia 

spółki w spółkę niebędącą osobą prawną, z tym że przychód określa się na dzień 

przekształcenia, 

k)  odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której 

mowa w art. 1 ust. 3, 

l)  odsetki od pożyczki udzielonej osobie prawnej lub spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3, 

jeżeli wypłata odsetek od takiej pożyczki lub ich wysokość uzależnione są od osiągnięcia 

zysku przez tę osobę prawną lub spółkę lub od wysokości tego zysku (pożyczka 

partycypacyjna), 

m)  przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, w 

tym: 

–  przychody osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, przejmującej w 

następstwie łączenia lub podziału majątek lub część majątku innej osoby prawnej lub 

spółki, 
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–  przychody wspólnika spółki łączonej lub dzielonej, 

–  przychody spółki dzielonej[;]  <,> 

< n) przychód ze zmniejszenia kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej;> 

2)   przychody z tytułu wniesienia do osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, 

wkładu niepieniężnego; 

3)   inne, niż określone w pkt 1 i 2, przychody z udziału (akcji) w osobie prawnej lub spółce, o 

której mowa w art. 1 ust. 3, w tym: 

a)  przychody ze zbycia udziału (akcji), w tym ze zbycia dokonanego celem ich umorzenia, 

b)  przychody uzyskane w wyniku wymiany udziałów; 

4)   przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną; 

5)   przychody ze zbycia wierzytelności uprzednio nabytych przez podatnika oraz 

wierzytelności wynikających z przychodów zaliczanych do zysków kapitałowych; 

6)   przychody: 

a)   z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7, z wyłączeniem 

przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów 

niezaliczanych do zysków kapitałowych oraz praw wytworzonych przez podatnika, 

b)  z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem 

pochodnych instrumentów finansowych służących zabezpieczeniu przychodów albo 

kosztów, niezaliczanych do zysków kapitałowych, 

c)  z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach wspólnego 

inwestowania, 

d)  z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnych charakterze dotyczącej praw, o 

których mowa w lit. a-c, 

e)  ze zbycia praw, o których mowa w lit. a-c, 

f)   z wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe 

inne niż waluta wirtualna lub z regulowania innych zobowiązań walutą wirtualną. 

2. W przypadku ubezpieczycieli, banków, podmiotów, o których mowa w art. 15c ust. 16 pkt 

3, 4, 15 i 16, instytucji finansowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 pkt 21 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przychody 

wymienione w ust. 1, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i f, 

zalicza się do przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. 
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3. W przypadku podatników prowadzących działalność, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 

ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przychody 

wymienione w ust. 1 pkt 6 lit. f zalicza się do przychodów innych niż przychody z zysków 

kapitałowych. 

Art. 12. 

1. Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: 

1)   otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe; 

2)  wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym 

wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość 

innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń 

związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady 

budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz 

spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego 

lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich 

związków w nieodpłatny zarząd lub używanie; 

3)   wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych: 

a)  zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych 

pożyczek z Funduszu Pracy, 

b)  środków na rachunkach bankowych - w bankach; 

4)   wartość zwróconych wierzytelności, które uprzednio, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lub 

43, zostały odpisane jako nieściągalne lub umorzone i zaliczone do kosztów uzyskania 

przychodów; 

4a)  (uchylony); 

4b)  dla zarządców przedsiębiorstw państwowych - wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy 

o zarządzanie, w tym prawo do udziału w zysku przedsiębiorstwa; 

4c)  wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy, o której mowa w art. 17f, 

zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 17h; 

4d)  wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej 

części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do kosztów 

uzyskania przychodów; 

4e)  równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do 

kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano 

tych odpisów; 
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4f)    w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku 

akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i usług lub 

zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został zaliczony do 

kosztów uzyskania przychodów; 

4g)  kwota podatku od towarów i usług: 

a)  nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16a-16m, lub 

b)  dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami 

niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a 

- w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku odliczonego 

zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług; 

5)   u ubezpieczycieli - kwota stanowiąca równowartość zmniejszenia stanu rezerw 

techniczno-ubezpieczeniowych utworzonych dla celów rachunkowości zgodnie z 

odrębnymi przepisami; 

5a)  równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16 ust. 1 

pkt 27, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; 

5b)  (uchylony); 

5c)   (uchylony); 

6)   w bankach - kwota stanowiąca równowartość: 

a)  rezerwy na ryzyko ogólne, utworzonej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 

bankowe, rozwiązanej lub wykorzystanej w inny sposób, 

b)  rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26, 

zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 15 

lit. b, 

c)   rozwiązanych lub zmniejszonych odpisów na straty kredytowe, o których mowa w art. 16 

ust. 1 pkt 26c, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem 

ust. 4 pkt 15 lit. b - w bankach stosujących MSR; 

6a)  w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych - kwota stanowiąca 

równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych odpisów aktualizujących, o których 

mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26b, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; 

7)    wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość 

wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku 

wniesienia do spółki albo spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest 
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niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w 

statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest 

wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu 

wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio; 

7a)  (uchylony); 

8)   (uchylony); 

8a)  (uchylony); 

8b)   ustalona na dzień podziału wartość emisyjna udziałów (akcji) spółki przejmującej lub 

nowo zawiązanej przydzielonych udziałowcowi (akcjonariuszowi) spółki dzielonej, jeżeli 

majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - majątek 

przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio; 

8c)   ustalona na dzień łączenia lub podziału wartość majątku spółki przejmowanej lub 

dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną; 

9)   w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy 

podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek 

pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość 

rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo 

zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje 

się odpowiednio; 

10)  przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), jeżeli 

pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy: 

a)  pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w 

wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy 

pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej pożyczki (kredytu), 

b)  pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki 

pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej pożyczki 

(kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu) a kwotą 

zwróconego kapitału; 

11)   opłata recyklingowa, o której mowa w art. 40c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542). 

1a. W razie zwrotu części wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przychód ustala się 

proporcjonalnie do udziału zwróconej części wierzytelności w jej ogólnej kwocie. 
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1b. Przychód określony w ust. 1 pkt 7 powstaje w dniu: 

1)  zarejestrowania spółki, spółdzielni albo 

[2)   wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo] 

<2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego albo wpisu dotyczącego emisji 

nowych akcji w prostej spółce akcyjnej, albo > 

2a)  przeniesienia na spółkę własności przedmiotu wkładu - w przypadku gdy spółka lub 

podwyższenie kapitału spółki nie podlegają obowiązkowi rejestracji we właściwym 

rejestrze zgodnie z przepisami państwa, w którym spółka ma siedzibę lub zarząd, albo 

[3)  wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym 

podwyższeniem kapitału zakładowego, albo] 

<3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym 

podwyższeniem kapitału zakładowego, albo wpisu do rejestru akcjonariuszy prostej 

spółki akcyjnej, w przypadku objęcia akcji z warunkowej emisji akcji, albo > 

4)   podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni. 

5)   (uchylony). 

<1ba. W przypadku akcjonariusza prostej spółki akcyjnej albo wspólnika spółki, o 

której mowa w art. 1 ust. 3, przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się wyłącznie do wniesienia 

wkładu niepieniężnego stanowiącego rzeczy lub prawa zbywalne.> 

1c. (uchylony). 

1d. Przepisy ust. 1 pkt 4d, 4e i 5a stosuje się odpowiednio do tworzonych przez podatników 

stosujących MSR odpisów na utratę wartości należności, w zakresie i na zasadach 

określonych tymi przepisami. 

1e. W odniesieniu do transakcji kontrolowanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 6 przepis 

ust. 1 pkt 2 stosuje się z uwzględnieniem art. 11c. 

2. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego 

przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień 

uzyskania przychodu. 

2a. (uchylony). 

3. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji 

rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków 

kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1, uważa 

się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po 

wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. 
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3a. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 

3c-3g oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania 

usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 

1)   wystawienia faktury albo 

2)   uregulowania należności. 

3aa. Przy ustaleniu wysokości przychodu uwzględnia się: 

1)   korektę cen transferowych zmniejszającą przychody, mającą na celu spełnienie 

wymogów, o których mowa w art. 11c, poprzez prawidłowe zastosowanie metod, o 

których mowa w art. 11d ust. 1-3, spełniającą warunki, o których mowa w art. 11e pkt 1-

5; 

2)   korektę cen transferowych zwiększającą przychody, mającą na celu spełnienie wymogów, 

o których mowa w art. 11c, poprzez prawidłowe zastosowanie metod, o których mowa w 

art. 11d ust. 1-3, spełniającą warunki, o których mowa w art. 11e pkt 1 i 2. 

3b. (uchylony). 

3c. Jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę 

powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w 

umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. 

3d. Przepis ust. 3c stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz 

gazu przewodowego. 

3e. W przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się 

ust. 3a, 3c, 3d i 3f, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. 

3f. Za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych 

instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw. 

3g. W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane 

w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy 

zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i 

usług, za datę powstania przychodu podatnik może uznać dzień pobrania wpłaty. W 

przypadku wyboru takiego sposobu ustalania daty powstania przychodu podatnik jest 

obowiązany stosować go przez cały rok podatkowy. Podatnik informuje o tym wyborze w 

zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, składanym za rok podatkowy, w którym 

stosował ten sposób. 

3h. (uchylony). 
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3i. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki niebędącej osobą 

prawną wszyscy wspólnicy informują o wyborze sposobu ustalania daty powstania 

przychodu, o którym mowa w ust. 3g. 

3j. Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą 

omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów 

osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca 

lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. 

3k. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 3j, podatnik nie osiągnął 

przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest 

obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały 

zmniejszone przychody. 

3l. Przepisów ust. 3j i 3k nie stosuje się do: 

1)   korekty dotyczącej przychodu związanego ze zobowiązaniem podatkowym, które uległo 

przedawnieniu; 

2)   korekty cen transferowych, o której mowa w art. 11e. 

3m. Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 3j, następuje po zmianie formy opodatkowania na 

zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o 

podatku tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu 

okrętowego i przemysłów komplementarnych, zmniejszenia lub zwiększenia przychodów 

dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą formy opodatkowania. 

4. Do przychodów nie zalicza się: 

1)  pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które 

zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub 

zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem 

skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów); 

2)   kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od 

udzielonych pożyczek (kredytów); 

3)  zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w 

tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz takiej spółki w celu 

umorzenia tych udziałów (akcji) - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia; 

3a)  środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z 

tytułu: 

a)  likwidacji takiej spółki, 
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b)  wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej wydatkom na nabycie lub objęcie 

prawa do udziałów w takiej spółce i uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika 

nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 5, 

pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki 

niestanowiące kosztów uzyskania przychodów; 

3b)  wartości innych niż wymienione w pkt 3a składników majątku, w tym wierzytelności, 

otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z 

takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji; przychodem jest jednak w przypadku: 

a)  odpłatnego zbycia tych składników majątku - ich wartość wyrażona w cenie, za którą 

wspólnik je zbywa; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio, 

b)  spłaty otrzymanej wierzytelności - przychód uzyskany z tej spłaty; 

3c)  przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem 

wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym 

wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w 

następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki; 

3d)  przychodów z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, oraz zmniejszenia 

udziału kapitałowego wspólnika w takiej spółce - w części stanowiącej koszt uzyskania 

przychodu obliczony odpowiednio zgodnie z art. 15 ust. 1l albo art. 16 ust. 1 pkt 8; 

3e)   wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej otrzymanego przez spółkę 

przejmującą odpowiadającej wartości emisyjnej udziałów (akcji) przydzielonych 

udziałowcom (akcjonariuszom) spółek łączonych lub spółki dzielonej; 

3f)   wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej, odpowiadającej procentowemu 

udziałowi spółki przejmującej w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej, 

określonemu na ostatni dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału, otrzymanego 

przez spółkę przejmującą posiadającą w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub 

dzielonej udział w wysokości nie mniejszej niż 10%; 

4)   przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, 

funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w 

banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela; 

4a)  przychodów otrzymywanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych z tytułu 

zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne; 

5)   przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych zwiększają ten fundusz; 
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6)   zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody 

budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do 

kosztów uzyskania przychodów; 

6a)  zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

6b)  zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wpłat dokonywanych na Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

7)   odsetek otrzymanych w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i 

innych należności budżetowych, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od 

towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów; 

8)   kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu 

pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z: 

a)  bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji 

finansowej przedsiębiorstw i banków lub 

b)  postępowaniem restrukturyzacyjnym, postępowaniem upadłościowym lub 

c)  realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw lub 

d)  przymusową restrukturyzacją w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji; 

9)   należnego podatku od towarów i usług; 

9a)  środków finansowych otrzymanych przez samorządowy zakład budżetowy z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia podatku od towarów i 

usług związanego z tym zakładem; 

10)  zwróconej, na podstawie odrębnych przepisów, różnicy podatku od towarów i usług; 

10a)  zwolnionych od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i usług w rozumieniu 

przepisów o podatku od towarów i usług; 

11)  dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad 

wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na 

kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach - wartości wpisowego, 

przeznaczonych na fundusz zasobowy; 
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12)   w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 8b, przychodu 

wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość emisyjną udziałów 

(akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną; 

13)  przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu 

zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego 

przeniesienia własności przedmiotu umowy; 

14)  wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także 

wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub 

współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, 

ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od 

rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji 

finansowych, w ramach rządowych programów; 

15)  w bankach: 

a)   przychodów określonych zgodnie z ust. 1 pkt 7 - w przypadku objęcia udziałów (akcji) 

przedsiębiorców objętych programem restrukturyzacji realizowanym na podstawie 

odrębnych ustaw w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności z tytułu 

kredytów (pożyczek) udzielonych tym przedsiębiorcom, na które utworzono rezerwy albo 

odpisy na straty kredytowe, zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; w 

przypadku odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) nie ustala się kosztów uzyskania 

przychodów, 

b)   zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów rezerw albo odpisów na straty 

kredytowe, rozwiązanych lub zmniejszonych w wyniku zamiany wierzytelności z tytułu 

kredytów (pożyczek) na udziały (akcje) przedsiębiorców objętych programem 

restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, 

c)  przychodów ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny: 

–  wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) - do wysokości niespłaconej części 

udzielonych kredytów (pożyczek), 

–  praw do strumienia pieniądza w części niewymagalnej sekurytyzowanych wierzytelności z 

tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację, z zastrzeżeniem ust. 4f; 

16)  wartości świadczeń wolontariuszy, udzielanych na zasadach określonych w przepisach o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 
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17)  kwot odpowiadających wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi 

granicami państwa polskiego w części zaliczonej na podstawie odrębnych przepisów na 

poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu 

Państwa; 

18)   wartości nieodpłatnie otrzymanych rzeczy lub praw, będących przedmiotem umowy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym, przekazanych podmiotowi publicznemu lub innemu 

podmiotowi, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, 

przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a ustawy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym; 

19)   wartości wkładu, określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7, którego przedmiotem są 

środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16a-16c, 

wniesionego przez podmiot publiczny, o którym mowa w ustawie o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, do spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a tej ustawy; 

20)  przychodów z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu 

inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek 

uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego 

funduszu inwestycyjnego, dokonanej zgodnie z przepisami ustawy o funduszach 

inwestycyjnych; 

21)  zwróconych wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami 

- w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia; 

22)  wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w 

części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w 

zyskach tej osoby prawnej; 

23)   otrzymanych środków, o których mowa w art. 112 ust. 3 pkt 2 i art. 179 ustawy z dnia 10 

czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przekazywanych przez Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny podmiotowi przejmującemu zobowiązania podmiotu w restrukturyzacji, a w 

przypadku przejęcia praw udziałowych, o którym mowa w art. 174 ust. 1 pkt 3 tej ustawy 

- podmiotowi będącemu emitentem tych praw; 

23a)   otrzymanych środków, o których mowa w art. 264 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 10 

czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przekazywanych przez Bankowy Fundusz 
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Gwarancyjny podmiotowi przejmującemu zobowiązania spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej; 

24)   otrzymanych środków, o których mowa w art. 112 ust. 3 pkt 2 i art. 188 ust. 5 ustawy z 

dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przekazywanych przez Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny instytucji pomostowej, a w przypadku przeniesienia praw udziałowych, o 

którym mowa w art. 188 ust. 1 pkt 1 tej ustawy - podmiotowi będącemu emitentem tych 

praw; 

24a)   otrzymanych środków z tytułu wsparcia, o którym mowa w art. 268a ust. 2 pkt 4 

ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przekazywanych przez 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny podmiotowi przejmującemu bank; 

25)   wartości, o której mowa w ust. 1 pkt 7, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego do: 

a)  spółki kapitałowej jest komercjalizowana własność intelektualna wniesiona przez podmiot 

komercjalizujący, 

b)  spółki albo spółdzielni jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; 

26)   wartości otrzymanych przez fundusz inwestycyjny z tytułu wpłat dokonanych w formie 

pieniężnej lub papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną 

odpowiedzialnością, przyjętych w zamian za przydział lub zbycie uczestnikom funduszu, 

a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - uczestnikom subfunduszu, 

jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych; 

27)   wartości waluty wirtualnej otrzymanej w zamian za inną walutę wirtualną. 

4a. (uchylony). 

4b. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o 

podobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz 

osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te 

między stronami nie wygasają, do przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego 

nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia 

wierzytelności. Opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej 

stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu wymagalności 

zapłaty. 

4ba. Przepisy ust. 1 pkt 4d, 4e, 5a, 6 i 6a stosuje się również w przypadku odpłatnego zbycia 

wierzytelności lub jej części, w tym w sposób określony w ust. 1 pkt 7. 
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4c. Przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w ramach 

krótkiej sprzedaży ustala się na dzień, w którym: 

1)   zbywca dokonał zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub miał go dokonać 

zgodnie z zawartą umową pożyczki tych papierów - w przypadku gdy na potrzeby 

dokonania rozrachunku zbywca zawarł taką umowę; 

2)   na rachunku papierów wartościowych zbywcy dokonano, na potrzeby dokonania 

rozrachunku, zapisu papierów wartościowych będących przedmiotem krótkiej sprzedaży, 

nie później niż na dzień rozrachunku - w pozostałych przypadkach. 

4d. Jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w 

zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały 

(akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej 

spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% 

wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej 

- wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: 

1)   spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały 

(akcje) są nabywane, albo 

2)   spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której 

udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce 

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej 

spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty 

biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 

innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od 

całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów). 

4e. Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c tiret pierwsze nie stosuje się do przychodów ze zbycia 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) w części dotyczącej odsetek od tych 

kredytów (pożyczek). 

4f. Przychód ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny na podstawie umowy o 

subpartycypację praw do strumienia pieniądza w części sekurytyzowanych wierzytelności 

z tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację powstaje w dacie 

wymagalności rat kapitałowych tych wierzytelności lub w dacie ich zapłaty, jeżeli zapłata 

nastąpiła przed upływem terminu wymagalności. Przychodem jest kwota uzyskana z 

tytułu zbycia praw do strumienia pieniądza w części odpowiadającej udziałowi, jaki 
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stanowi wymagalna lub zapłacona rata kapitałowa w kwocie stanowiącej sumę rat 

kapitałowych wierzytelności z tytułu kapitałowej części kredytów (pożyczek) objętych 

umową o subpartycypację. 

4g. Przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 4 pkt 3a, rozumie się również wartość 

wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny 

podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę 

niebędącą osobą prawną pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od 

opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli 

wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika. 

4h. Przepisu ust. 4 pkt 1 nie stosuje się do przychodów, o których mowa w ust. 3g. 

5. Wartość otrzymanych rzeczy lub praw, w tym otrzymanych nieodpłatnie, określa się na 

podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego 

rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz 

czasu i miejsca ich uzyskania, z zastrzeżeniem ust. 6b. 

5a. Wartością rzeczy lub praw częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest 

różnica między wartością tych rzeczy lub praw, ustaloną według zasad określonych w ust. 

5, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. 

6. Wartość świadczeń w naturze, w tym nieodpłatnych świadczeń, ustala się: 

1)   jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej 

dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców; 

2)   jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu; 

3)   jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu - w wysokości równowartości 

czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu; 

4)   w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu 

usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z 

uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca 

udostępnienia. 

6a. Wartością świadczeń częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest różnica 

między wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 6, a 

odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
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6b. W przypadku transakcji kontrolowanej w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 6 wartość 

otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się na podstawie przepisów art. 11c. 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c nie stosuje się do otrzymanych kwot spłat kredytów (pożyczek), 

nieprzekazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny - po upływie 5 dni roboczych od 

dnia wymagalności ich przekazania. 

9a. Przepisy ust. 4 pkt 15 lit. c stosuje się odpowiednio do spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych. 

10. Przepis ust. 1 pkt 4g stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obniżenia 

kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w przepisach 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

11. Przepis ust. 4d stosuje się, jeżeli: 

1)   spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami 

wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na 

miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

2)   wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) 

stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie 

kapitału zakładowego spółki nabywającej. 

12. Przepis ust. 4d stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji 

nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy 

liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w 

wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie. 

13. Przepisów ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d nie stosuje się w przypadkach, 

gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany 

udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od 

opodatkowania. 

14. Jeżeli połączenie spółek, podział spółek, wymiana udziałów lub wniesienie wkładu 

niepieniężnego nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, 
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dla celów ust. 13 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych 

czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. 

15. Przepisy ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b mają zastosowanie wyłącznie do spółek 

będących podatnikami, o których mowa w: 

1)   art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo 

2)   art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo 

3)   art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym 

państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości 

swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek 

będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1. 

16. Przepisy ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d stosuje się odpowiednio do 

podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2019 r. poz. 361 i 

643) 

Art. 35. 

1. Koncesja może być udzielona osobie fizycznej, posiadającej obywatelstwo polskie i stałe 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobie prawnej lub 

osobowej spółce handlowej, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Koncesja dla spółki z udziałem osób zagranicznych może być udzielona, jeżeli: 

[1)   udział kapitałowy osób zagranicznych w spółce lub udział osób zagranicznych w kapitale 

zakładowym spółki nie przekracza 49%;] 

<1) udział kapitałowy osób zagranicznych w spółce lub udział osób zagranicznych 

w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, 

a w przypadku prostej spółki akcyjnej – w ogólnej liczbie akcji tej spółki, nie 

przekracza 49%;> 

2)   umowa lub statut spółki przewidują, że: 
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a)  osobami uprawnionymi do reprezentowania lub prowadzenia spraw spółki albo członkami 

zarządu spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce 

zamieszkania w Polsce, 

b)  w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu udział głosów osób 

zagranicznych i spółek zależnych, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osób 

zagranicznych nie może przekroczyć 49%, 

c)  osoby zagraniczne nie mogą dysponować bezpośrednio lub pośrednio większością 

przekraczającą 49% głosów w osobowej spółce handlowej, 

d)  członkami rady nadzorczej spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo 

polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce. 

3. Koncesja może być również udzielona: 

1)   osobie zagranicznej lub 

2)   spółce zależnej, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej 

- których siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego - bez stosowania ograniczeń zawartych w ust. 2. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) 

 

Art. 28. 

1. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: 

1)   środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), 

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu 

trwałej utraty wartości; 

1a)  nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji - według 

zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

określonych w pkt 1 oraz w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 lub według ceny 

rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej; 

2)   środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 

związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej 

utraty wartości; 
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3)   udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 1a inwestycje zaliczone do 

aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla 

danego składnika aktywów został określony termin wymagalności; wartość w cenie 

nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania 

rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4; 

4)   udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych - według 

zasad określonych w pkt 3 lub metodą praw własności, pod warunkiem, że będzie ona 

stosowana jednolicie wobec wszystkich jednostek podporządkowanych; 

5)   inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny 

nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo 

według skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został 

określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje 

aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej; 

6)   rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia 

nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy; 

7)   należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady 

ostrożności, z zastrzeżeniem pkt 7a; 

7a)  należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych, mogą być 

wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do 

sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej 

wartości godziwej; 

8)   zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, z zastrzeżeniem pkt 8a; 

8a)  zobowiązania finansowe mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a 

jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości 

rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej; 

9)   rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości; 

9a)  udziały (akcje) własne - według cen nabycia; 

<9b) kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej – w wysokości wpisanej w rejestrze 

sądowym;> 

[10)  kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe 

aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.] 



- 136 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

<10) kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych i kapitału 

akcyjnego w prostej spółce akcyjnej, oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości 

nominalnej.> 

2. Cena nabycia, o której mowa w ust. 1, to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca 

kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług 

oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o 

charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z 

zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub 

wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, 

składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne 

zmniejszenia i odzyski. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, 

a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny - jego wyceny 

dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. 

2a. W przypadkach nabycia udziałów (akcji) własnych w drodze egzekucji za cenę nabycia 

uważa się cenę nabycia ustaloną w postępowaniu egzekucyjnym, powiększoną o koszty 

poniesione w toku postępowania egzekucyjnego, które nie zostały spółce zwrócone. W 

przypadku nieodpłatnego nabycia udziałów (akcji) własnych cena nabycia obejmuje 

wszystkie koszty ponoszone przez spółkę na ich nabycie. 

3. Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z 

danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z 

wytworzeniem tego produktu. Koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych 

materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z 

produkcją i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i 

miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny. Do uzasadnionej, odpowiedniej do okresu 

wytwarzania produktu, części kosztów pośrednich zalicza się zmienne pośrednie koszty 

produkcji oraz tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają 

poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Za 

normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych uznaje się przeciętną, zgodną z 

oczekiwaniami w typowych warunkach, wielkość produkcji za daną liczbę okresów lub 

sezonów, przy uwzględnieniu planowych remontów. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie 

kosztu wytworzenia produktu, jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży netto 

takiego samego lub podobnego produktu, pomniejszonej o przeciętnie osiągany przy 
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sprzedaży produktów zysk brutto ze sprzedaży, a w przypadku produktu w toku - także z 

uwzględnieniem stopnia jego przetworzenia. 

Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów: 

1)   będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat 

produkcyjnych; 

2)   ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzaniem produktu do postaci i 

miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny; 

3)   magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów 

jest niezbędne w procesie produkcji; 

4)   kosztów sprzedaży produktów. 

Koszty te wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały 

poniesione. 

4. W przypadkach uzasadnionych niezbędnym, długotrwałym przygotowaniem towaru lub 

produktu do sprzedaży bądź długim okresem wytwarzania produktu, cenę nabycia lub 

koszt wytworzenia można zwiększyć o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu 

finansowania zapasu towarów lub produktów w okresie ich przygotowania do sprzedaży 

bądź wytworzenia i związanych z nimi różnic kursowych, pomniejszone o przychody z 

tego tytułu. 

4a. Jednostki, z wyjątkiem jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1e pkt 1-6, które za 

poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech 

wielkości: 

1)    25 500 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 

2)    51 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok 

obrotowy, 

3)   50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty 

- mogą przy obliczaniu kosztu wytworzenia produktu zgodnie z ust. 3 do kosztów 

bezpośrednich doliczyć koszty pośrednie związane z wytworzeniem tego produktu, 

niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych. Ustalony w ten sposób 

koszt wytworzenia nie może być wyższy od możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto. 

5. Za cenę (wartość) sprzedaży netto składnika aktywów przyjmuje się możliwą do uzyskania 

na dzień bilansowy cenę jego sprzedaży, bez podatku od towarów i usług i podatku 

akcyzowego, pomniejszoną o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty 

związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej 
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sprzedaży, a powiększoną o należną dotację przedmiotową. Jeżeli nie jest możliwe 

ustalenie ceny sprzedaży netto danego składnika aktywów, należy w inny sposób określić 

jego wartość godziwą na dzień bilansowy. 

6. Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać 

wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy 

zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. 

Wartość godziwą instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie na aktywnym 

rynku stanowi cena rynkowa pomniejszona o koszty związane z przeprowadzeniem 

transakcji, gdyby ich wysokość była znacząca. Cenę rynkową aktywów finansowych 

posiadanych przez jednostkę oraz zobowiązań finansowych, które jednostka zamierza 

zaciągnąć, stanowi zgłoszona na rynku bieżąca oferta kupna, natomiast cenę rynkową 

aktywów finansowych, które jednostka zamierza nabyć, oraz zaciągniętych zobowiązań 

finansowych stanowi zgłoszona na rynek bieżąca oferta sprzedaży. 

7. Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że 

kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej 

części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie 

odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg 

rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku - do ustalonej w inny 

sposób wartości godziwej. 

8. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez 

jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego 

lub przyjęcia do używania, w tym również: 

1)   niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy; 

2)   koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi 

różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. 

8a. Skorygowana cena nabycia aktywów finansowych i zobowiązań finansowych to cena 

nabycia (wartość), w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych 

został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych, pomniejszona o spłaty 

wartości nominalnej, odpowiednio skorygowana o skumulowaną kwotę zdyskontowanej 

różnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie 

wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej, a także 

pomniejszona o odpisy aktualizujące wartość. 
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9. Lokaty, których ryzyko ponosi ubezpieczający, są wyceniane przez zakład ubezpieczeń na 

życie według wartości godziwych ustalonych na dzień bilansowy. Różnice między 

wartością godziwą a wartością według cen nabycia albo kosztu wytworzenia tych lokat 

odpowiednio zwiększają lub zmniejszają rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na życie, 

których ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający. Wartość godziwą nieruchomości określa 

rzeczoznawca majątkowy co najmniej raz na 5 lat. Wartość godziwą nieruchomości 

położonych za granicą ustala się według zasad obowiązujących w kraju ich położenia, a 

zagranicznych instrumentów finansowych - według zasad obowiązujących w kraju ich 

pochodzenia. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wartości godziwej innych lokat niż 

nieruchomości, to ich wycena następuje po cenach nabycia albo kosztach wytworzenia z 

uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, z wyjątkiem instrumentów 

finansowych, dla których ustalony jest termin wymagalności i których wycena następuje 

według skorygowanej ceny nabycia z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty 

wartości. 

10. W ubezpieczeniach majątkowych i osobowych dopuszcza się stosowanie dyskonta lub 

odpisów wyłącznie przy ustalaniu rezerw na skapitalizowaną wartość rent, rezerw 

ubezpieczeń na życie, rezerw ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) 

ponosi ubezpieczający, oraz rezerw na premie i rabaty (bonifikaty) dla ubezpieczonych w 

związku z osiąganymi dochodami z lokat stanowiących pokrycie tych rezerw. 

11. Na dzień nabycia lub powstania ujmuje się w księgach rachunkowych nabyte lub 

powstałe: 

1)   zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia; 

2)   należności i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek - według wartości 

nominalnej. 

12. Przepis ust. 11 pkt 2 nie dotyczy banków. 

 

Art. 36. 

1. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich 

rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu lub 

umowy o utworzeniu jednostki. 

2. Kapitał zakładowy spółek kapitałowych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw 

reasekuracji wzajemnej, fundusz udziałowy spółdzielni wykazuje się w wysokości 
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określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz 

niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału. 

2a. (uchylony). 

<2aa. Kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej wykazuje się w wysokości wpisanej w 

rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się 

jako należne wkłady na poczet kapitału.> 

2b. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału 

zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji 

nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. 

2c. Kapitały (fundusze) własne powstałe z zamiany dłużnych papierów wartościowych, 

zobowiązań i pożyczek na udziały wykazuje się w wartości nominalnej tych papierów 

wartościowych, zobowiązań i pożyczek, po uwzględnieniu niezamortyzowanego dyskonta 

lub premii, odsetek naliczonych i niezapłaconych do dnia zamiany, które nie będą 

wypłacone, niezrealizowanych różnic kursowych oraz skapitalizowanych kosztów emisji. 

Jeżeli dłużne papiery wartościowe, zobowiązania i pożyczki są wyrażone w walucie 

obcej, to na dzień zamiany stosuje się do nich przepisy art. 30. 

2d. Do zobowiązań bezwarunkowo umorzonych w wyniku postępowania 

restrukturyzacyjnego przepis ust. 2c stosuje się odpowiednio. 

2e. W razie powzięcia uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

określającej termin i wysokość dopłat, równowartość dopłat ujmuje się w odrębnej 

pozycji pasywów bilansu (kapitał rezerwowy z dopłat wspólników) i wykazuje się jako 

składnik kapitału własnego dopóty, dopóki ten nie zostanie użyty w sposób uzasadniający 

jego odpisanie; uchwalone, lecz niewniesione dopłaty wykazuje się w dodatkowej pozycji 

kapitałów własnych "Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość 

ujemna)". 

3. Składniki kapitału (funduszu) własnego jednostek postawionych w stan likwidacji lub 

upadłości należy, na dzień rozpoczęcia likwidacji lub postępowania upadłościowego, 

połączyć w jeden kapitał (fundusz) podstawowy, zmniejszając go: 

1)   (uchylony); 

2)   w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych i 

towarzystwach reasekuracji wzajemnej - o udziały własne; 

[3)   w spółkach akcyjnych - o należne wkłady na poczet kapitału, o ile nie wezwano 

zainteresowanych do ich wniesienia, oraz o akcje własne.] 
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<3) w spółkach akcyjnych oraz prostych spółkach akcyjnych – o należne wkłady na 

poczet kapitału, o ile nie wezwano zainteresowanych do ich wniesienia, oraz o akcje 

własne.> 

4. Przepis ust. 3 może być odpowiednio stosowany przez jednostki objęte postępowaniem 

restrukturyzacyjnym. 

Art. 36a. 

1. W razie zbycia akcji własnych, dodatnią różnicę między ceną sprzedaży, pomniejszoną o 

koszty sprzedaży, a ich ceną nabycia, należy odnieść na kapitał zapasowy. Ujemną 

różnicę należy ująć jako zmniejszenie kapitału zapasowego, a pozostałą część ujemnej 

różnicy, przewyższającą kapitał zapasowy, jako stratę z lat ubiegłych i opisać w 

informacji dodatkowej w sprawozdaniu finansowym za rok, w którym nastąpiła sprzedaż. 

2. W przypadku umorzenia akcji własnych, dodatnią różnicę między ich wartością nominalną 

a ceną nabycia należy odnieść na kapitał zapasowy. Ujemną różnicę należy ująć jako 

zmniejszenie kapitału zapasowego, a pozostałą część ujemnej różnicy, przewyższającą 

kapitał zapasowy, jako stratę z lat ubiegłych i opisać w informacji dodatkowej w 

sprawozdaniu finansowym za rok, w którym nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego. 

<2a. W przypadku prostej spółki akcyjnej przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.> 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do udziałów własnych spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, z wyjątkiem umorzenia udziałów bez obniżenia kapitału 

zakładowego. W przypadku umorzenia udziałów własnych nabytych w drodze egzekucji, 

bez obniżenia kapitału zakładowego, wartość udziałów własnych według ceny nabycia 

należy ująć jako zmniejszenie kapitału rezerwowego utworzonego w celu ich umorzenia. 

 

Art. 44c. 

1. Łączenie metodą łączenia udziałów polega na sumowaniu poszczególnych pozycji 

odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, 

według stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do 

jednolitych metod wyceny i dokonaniu wyłączeń, o których mowa w ust. 2 i 3. 

2. Wyłączeniu podlega wartość kapitału zakładowego spółki, której majątek został 

przeniesiony na inną spółkę, lub spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z 

rejestru. Po dokonaniu tego wyłączenia odpowiednie pozycje kapitału własnego spółki, na 

którą przechodzi majątek połączonych spółek lub nowo powstałej spółki koryguje się o 

różnicę pomiędzy sumą aktywów i pasywów. 
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<2a. W przypadku prostej spółki akcyjnej przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.> 

3. Wyłączeniu podlegają również: 

1)   wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze 

łączących się spółek; 

2)   przychody i koszty operacji gospodarczych dokonywanych w danym roku obrotowym 

przed połączeniem między łączącymi się spółkami; 

3)   zyski lub straty operacji gospodarczych dokonanych przed połączeniem między 

łączącymi się spółkami, zawarte w wartościach podlegających łączeniu aktywów i 

pasywów. 

4. Można nie dokonywać wyłączeń, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, jeżeli nie wpłynie to 

na rzetelność i jasność sprawozdania finansowego spółki, na którą przechodzi majątek 

połączonych spółek lub nowo powstałej spółki. 

5. Koszty poniesione w związku z połączeniem, w tym również koszty organizacji poniesione 

przy założeniu nowej spółki lub koszty podwyższenia kapitału spółki, na którą przechodzi 

majątek łączących się spółek, zalicza się do kosztów finansowych. 

6. Sprawozdanie finansowe spółki, na którą przechodzi majątek połączonych spółek lub nowo 

powstałej spółki, sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w ciągu którego 

nastąpiło połączenie, zawiera dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy, określone w 

taki sposób, jakby połączenie miało miejsce na początek poprzedniego roku obrotowego, 

z tym że poszczególne składniki kapitałów własnych na koniec poprzedniego roku 

powinny zostać wykazane jako suma poszczególnych składników kapitałów własnych. 

 

Art. 66. 

1. (uchylony). 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 

dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, 

umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki 

nie może dokonać takiego wyboru. 

5. Kierownik jednostki zawiera z firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania 

finansowego w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji 

znaczących składników majątkowych. W przypadku badania ustawowego w rozumieniu 
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art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, pierwsza umowa o badanie sprawozdania 

finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z 

możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Koszty 

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka. 

5a. Za nieważne z mocy prawa uznaje się wszelkie klauzule umowne w umowach zawartych 

przez badaną jednostkę, które ograniczałyby możliwość wyboru firmy audytorskiej przez 

organ dokonujący wyboru firmy audytorskiej, na potrzeby przeprowadzenia badania 

ustawowego sprawozdań finansowych tej jednostki, do określonych kategorii lub 

wykazów firm audytorskich. 

6. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone z naruszeniem przepisów: 

1)   art. 69 ust. 6, 7 i 9, art. 70, art. 72 ust. 2, art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 2 i art. 136 ustawy o 

biegłych rewidentach, 

2)   art. 4 i art. 5 oraz art. 17 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących 

ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, 

uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, w przypadku badania ustawowego jednostki 

zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach 

- jest nieważne z mocy prawa. 

7. Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego jest możliwe jedynie w sytuacji 

zaistnienia uzasadnionej podstawy. Za uzasadnioną podstawę uznaje się w szczególności: 

1)   wystąpienie zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami 

prawa dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki zawodowej, niezależności 

lub krajowymi standardami wykonywania zawodu; 

2)   niedotrzymanie warunków umowy innych niż skutkujące możliwością wyrażenia opinii z 

zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii; 

3)   przekształcenia, zmiany właścicielskie, zmiany organizacyjne uzasadniające zmianę firmy 

audytorskiej lub nieprzeprowadzenie badania. 

8. Różnice poglądów w zakresie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania nie 

stanowią uzasadnionej podstawy rozwiązania umowy o badanie sprawozdania 

finansowego. 

9. O rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego kierownik jednostki oraz 

firma audytorska informują niezwłocznie, wraz z podaniem stosownego wyjaśnienia 

przyczyn rozwiązania umowy, Krajową Radę Biegłych Rewidentów, a w przypadku 



- 144 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o biegłych 

rewidentach - także Komisję Nadzoru Finansowego. 

10. W przypadku badania ustawowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych 

rewidentach, jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 tej ustawy, 

jeżeli zaistnieją ku temu uzasadnione podstawy, prawo wniesienia do sądu powództwa o 

rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego przysługuje: 

[1)   akcjonariuszom, którzy posiadają co najmniej 5% praw głosów lub co najmniej 5% 

kapitału zakładowego w badanej jednostce;] 

<1) akcjonariuszom, którzy posiadają co najmniej 5% praw głosów lub co najmniej 5% 

kapitału zakładowego w badanej jednostce, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – 

co najmniej 5% praw głosów lub co najmniej 5% kapitału akcyjnego;> 

2)   organom badanej jednostki, które nie dokonywały wyboru firmy audytorskiej; 

3)   Komisji Nadzoru Finansowego. 

[Art. 68. 

 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 

towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki akcyjne oraz spółdzielnie są obowiązane do 

udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom rocznego sprawozdania 

finansowego i sprawozdania z działalności jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe 

podlega obowiązkowi badania - także sprawozdania z badania - najpóźniej na 15 dni przed 

zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym 

zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni. Spółka akcyjna 

udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej 

albo organu administrującego.] 

<Art. 68. 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 

towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne oraz 

spółdzielnie są obowiązane do udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom 

rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki, a jeżeli 

sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania – także sprawozdania z badania 

– najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem 

akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków 

spółdzielni. Spółka akcyjna oraz prosta spółka akcyjna udostępnia ponadto 
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akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu 

administrującego.> 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK Nr 1  

 

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O 

KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, 

ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI 

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

obejmuje w szczególności: 

1)   firmę, siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres, podstawowy przedmiot 

działalności jednostki oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji; 

2)   wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony; 

3)   wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym; 

4)   wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki 

wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania 

finansowe; 

5)   wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć 

przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 

przez nią działalności; 

6)   w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego 

nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po 

połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, 

łączenia udziałów); 

7)   omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i 

pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia 

sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo 

wyboru. 
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Bilans 

Aktywa 

A.    Aktywa trwałe 

I.   Wartości niematerialne i prawne 

1.   Koszty zakończonych prac rozwojowych 

2.   Wartość firmy 

3.   Inne wartości niematerialne i prawne 

4.   Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 

II.  Rzeczowe aktywa trwałe 

1.   Środki trwałe 

a)   grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 

b)   budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

c)   urządzenia techniczne i maszyny 

d)   środki transportu 

e)   inne środki trwałe 

2.   Środki trwałe w budowie 

3.   Zaliczki na środki trwałe w budowie 

III.  Należności długoterminowe 

1.   Od jednostek powiązanych 

2.   Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

3.   Od pozostałych jednostek 

IV.  Inwestycje długoterminowe 

1.   Nieruchomości 

2.   Wartości niematerialne i prawne 

3.   Długoterminowe aktywa finansowe 

a)   w jednostkach powiązanych 

-    udziały lub akcje 

-    inne papiery wartościowe 

-    udzielone pożyczki 

-    inne długoterminowe aktywa finansowe 

b)   w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

-    udziały lub akcje 

-    inne papiery wartościowe 
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-    udzielone pożyczki 

-    inne długoterminowe aktywa finansowe 

c)   w pozostałych jednostkach 

-    udziały lub akcje 

-    inne papiery wartościowe 

-    udzielone pożyczki 

-    inne długoterminowe aktywa finansowe 

4.   Inne inwestycje długoterminowe 

V.   Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

1.   Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

2.   Inne rozliczenia międzyokresowe 

B.    Aktywa obrotowe 

I.   Zapasy 

1.   Materiały 

2.   Półprodukty i produkty w toku 

3.   Produkty gotowe 

4.   Towary 

5.   Zaliczki na dostawy i usługi 

II.  Należności krótkoterminowe 

1.   Należności od jednostek powiązanych 

a)   z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 

-    do 12 miesięcy 

-    powyżej 12 miesięcy 

b)   inne 

2.   Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 

kapitale 

a)   z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 

-    do 12 miesięcy 

-    powyżej 12 miesięcy 

b)   inne 

3.   Należności od pozostałych jednostek 

a)   z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 

-    do 12 miesięcy 
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-    powyżej 12 miesięcy 

b)   z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 

tytułów publicznoprawnych 

c)   inne 

d)   dochodzone na drodze sądowej 

III.  Inwestycje krótkoterminowe 

1.   Krótkoterminowe aktywa finansowe 

a)   w jednostkach powiązanych 

-    udziały lub akcje 

-    inne papiery wartościowe 

-    udzielone pożyczki 

-    inne krótkoterminowe aktywa finansowe 

b)   w pozostałych jednostkach 

-    udziały lub akcje 

-    inne papiery wartościowe 

-    udzielone pożyczki 

-    inne krótkoterminowe aktywa finansowe 

c)   środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 

-    środki pieniężne w kasie i na rachunkach 

-    inne środki pieniężne 

-    inne aktywa pieniężne 

2.   Inne inwestycje krótkoterminowe 

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

C.    Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 

D.    Udziały (akcje) własne 

Aktywa razem 

Pasywa 

A.    Kapitał (fundusz) własny 

I.    Kapitał (fundusz) podstawowy 

II.   Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 

-    nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów 

(akcji) 

III.  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 
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-    z tytułu aktualizacji wartości godziwej 

IV.   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 

-    tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 

-    na udziały (akcje) własne 

V.    Zysk (strata) z lat ubiegłych 

VI.   Zysk (strata) netto 

VII.  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 

B.    Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

I.    Rezerwy na zobowiązania 

1.    Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

2.    Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 

-     długoterminowa 

-     krótkoterminowa 

3.    Pozostałe rezerwy 

-     długoterminowe 

-     krótkoterminowe 

II.   Zobowiązania długoterminowe 

1.    Wobec jednostek powiązanych 

2.    Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

3.    Wobec pozostałych jednostek 

a)    kredyty i pożyczki 

b)    z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 

c)    inne zobowiązania finansowe 

d)    zobowiązania wekslowe 

e)    inne 

III.  Zobowiązania krótkoterminowe 

1.    Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 

a)    z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 

-     do 12 miesięcy 

-     powyżej 12 miesięcy 

b)    inne 

2.    Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie 

w kapitale 
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a)    z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 

-     do 12 miesięcy 

-     powyżej 12 miesięcy 

b)    inne 

3.    Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 

a)    kredyty i pożyczki 

b)    z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 

c)    inne zobowiązania finansowe 

d)    z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 

-     do 12 miesięcy 

-     powyżej 12 miesięcy 

e)    zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 

f)    zobowiązania wekslowe 

g)    z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 

publicznoprawnych 

h)    z tytułu wynagrodzeń 

i)    inne 

4.    Fundusze specjalne 

IV.   Rozliczenia międzyokresowe 

1.    Ujemna wartość firmy 

2.    Inne rozliczenia międzyokresowe 

-     długoterminowe 

-     krótkoterminowe 

Pasywa razem 

Rachunek zysków i strat 

(wariant kalkulacyjny) 

A.    Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 

-     od jednostek powiązanych 

I.    Przychody netto ze sprzedaży produktów 

II.   Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 

B.    Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 

-     jednostkom powiązanym 

I.    Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 
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II.   Wartość sprzedanych towarów i materiałów 

C.    Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 

D.    Koszty sprzedaży 

E.    Koszty ogólnego zarządu 

F.    Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) 

G.    Pozostałe przychody operacyjne 

I.    Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 

II.   Dotacje 

III.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 

IV.   Inne przychody operacyjne 

H.    Pozostałe koszty operacyjne 

I.    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 

II.   Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 

III.  Inne koszty operacyjne 

I.    Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) 

J.    Przychody finansowe 

I.    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 

a)    od jednostek powiązanych, w tym: 

-     w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

b)    od jednostek pozostałych, w tym: 

-     w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

II.   Odsetki, w tym: 

-     od jednostek powiązanych 

III.  Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 

-     w jednostkach powiązanych 

IV.   Aktualizacja wartości aktywów finansowych 

V.    Inne 

K.    Koszty finansowe 

I.    Odsetki, w tym: 

-     dla jednostek powiązanych 

II.   Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 

-     w jednostkach powiązanych 

III.  Aktualizacja wartości aktywów finansowych 
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IV.   Inne 

L.    Zysk (strata) brutto (I+J-K) 

M.    Podatek dochodowy 

N.    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 

O.    Zysk (strata) netto (L-M-N) 

(wariant porównawczy) 

A.    Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 

-     od jednostek powiązanych 

I.    Przychody netto ze sprzedaży produktów 

II.   Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość 

ujemna) 

III.  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 

IV.   Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 

B.    Koszty działalności operacyjnej 

I.    Amortyzacja 

II.   Zużycie materiałów i energii 

III.  Usługi obce 

IV.   Podatki i opłaty, w tym: 

-     podatek akcyzowy 

V.    Wynagrodzenia 

VI.   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 

-     emerytalne 

VII.  Pozostałe koszty rodzajowe 

VIII.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 

C.    Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 

D.    Pozostałe przychody operacyjne 

I.    Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 

II.   Dotacje 

III.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 

IV.   Inne przychody operacyjne 

E.    Pozostałe koszty operacyjne 

I.    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 

II.   Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 
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III.  Inne koszty operacyjne 

F.    Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 

G.    Przychody finansowe 

I.    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 

a)    od jednostek powiązanych, w tym: 

-     w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

b)    od jednostek pozostałych, w tym: 

-     w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

II.   Odsetki, w tym: 

-     od jednostek powiązanych 

III.  Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 

-     w jednostkach powiązanych 

IV.   Aktualizacja wartości aktywów finansowych 

V.    Inne 

H.    Koszty finansowe 

I.    Odsetki, w tym: 

-     dla jednostek powiązanych 

II.   Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 

-     w jednostkach powiązanych 

III.  Aktualizacja wartości aktywów finansowych 

IV.   Inne 

I.    Zysk (strata) brutto (F+G-H) 

J.    Podatek dochodowy 

K.    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 

L.    Zysk (strata) netto (I-J-K) 

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 

I.    Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 

-     zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

-     korekty błędów 

I.a.  Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 

1.    Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 

1.1.  Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 

a)    zwiększenie (z tytułu) 
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-     wydania udziałów (emisji akcji) 

... 

b)    zmniejszenie (z tytułu) 

-     umorzenia udziałów (akcji) 

... 

1.2.  Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 

2.    Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 

2.1.  Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 

a)    zwiększenie (z tytułu) 

-     emisji akcji powyżej wartości nominalnej 

-     podziału zysku (ustawowo) 

-     podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 

...b)    zmniejszenie (z tytułu) 

-     pokrycia straty 

...2.2.  Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 

3.    Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad 

(polityki) rachunkowości 

3.1.  Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 

a)    zwiększenie (z tytułu) 

... 

b)    zmniejszenie (z tytułu) 

-     zbycia środków trwałych 

...3.2.  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 

4.    Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 

4.1.  Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 

a)    zwiększenie (z tytułu) 

...b)    zmniejszenie (z tytułu) 

...4.2.  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 

5.    Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 

5.1.  Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 

-     zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

-     korekty błędów 

5.2.  Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 
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a)    zwiększenie (z tytułu) 

-     podziału zysku z lat ubiegłych 

...b)    zmniejszenie (z tytułu) 

...5.3.  Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 

5.4.  Strata z lat ubiegłych na początek okresu 

-     zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

-     korekty błędów 

5.5.  Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 

a)    zwiększenie (z tytułu) 

-     przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 

...b)    zmniejszenie (z tytułu) 

...5.6.  Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 

5.7.  Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 

6.    Wynik netto 

a)    zysk netto 

b)    strata netto 

c)    odpisy z zysku 

II.   Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 

III.  Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia 

straty) 

Rachunek przepływów pieniężnych 

(metoda bezpośrednia) 

A.    Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I.    Wpływy 

1.    Sprzedaż 

2.    Inne wpływy z działalności operacyjnej 

II.   Wydatki 

1.    Dostawy i usługi 

2.    Wynagrodzenia netto 

3.    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 

4.    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 

5.    Inne wydatki operacyjne 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) 
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B.    Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

I.    Wpływy 

1.    Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 

2.    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 

3.    Z aktywów finansowych, w tym: 

a)   w jednostkach powiązanych 

b)   w pozostałych jednostkach 

-    zbycie aktywów finansowych 

-    dywidendy i udziały w zyskach 

-    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 

-    odsetki 

-    inne wpływy z aktywów finansowych 

4.    Inne wpływy inwestycyjne 

II.   Wydatki 

1.   Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 

2.   Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 

3.   Na aktywa finansowe, w tym: 

a)   w jednostkach powiązanych 

b)   w pozostałych jednostkach 

-    nabycie aktywów finansowych 

-    udzielone pożyczki długoterminowe 

4.   Inne wydatki inwestycyjne 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 

C.    Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

I.    Wpływy 

1.   Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych 

oraz dopłat do kapitału 

2.   Kredyty i pożyczki 

3.   Emisja dłużnych papierów wartościowych 

4.   Inne wpływy finansowe 

II.   Wydatki 

1.    Nabycie udziałów (akcji) własnych 

2.    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 
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3.    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 

4.    Spłaty kredytów i pożyczek 

5.    Wykup dłużnych papierów wartościowych 

6.    Z tytułu innych zobowiązań finansowych 

7.    Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 

8.    Odsetki 

9.    Inne wydatki finansowe 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 

D.    Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) 

E.    Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 

-     zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 

F.    Środki pieniężne na początek okresu 

G.    Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 

-     o ograniczonej możliwości dysponowania 

(metoda pośrednia) 

A.    Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I.    Zysk (strata) netto 

II.   Korekty razem 

1.    Amortyzacja 

2.    Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 

3.    Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 

4.    Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 

5.    Zmiana stanu rezerw 

6.    Zmiana stanu zapasów 

7.    Zmiana stanu należności 

8.    Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 

9.    Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 

10.   Inne korekty 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 

B.    Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

I.    Wpływy 

1.   Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 

2.   Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 
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3.   Z aktywów finansowych, w tym: 

a)  w jednostkach powiązanych 

b)  w pozostałych jednostkach 

-   zbycie aktywów finansowych 

-   dywidendy i udziały w zyskach 

-   spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 

-   odsetki 

-   inne wpływy z aktywów finansowych 

4.    Inne wpływy inwestycyjne 

II.   Wydatki 

1.   Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 

2.   Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 

3.   Na aktywa finansowe, w tym: 

a)   w jednostkach powiązanych 

b)   w pozostałych jednostkach 

-    nabycie aktywów finansowych 

-    udzielone pożyczki długoterminowe 

4.   Inne wydatki inwestycyjne 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 

C.    Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

I.    Wpływy 

1.    Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych 

oraz dopłat do kapitału 

2.    Kredyty i pożyczki 

3.    Emisja dłużnych papierów wartościowych 

4.    Inne wpływy finansowe 

II.   Wydatki 

1.    Nabycie udziałów (akcji) własnych 

2.    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 

3.    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 

4.    Spłaty kredytów i pożyczek 

5.    Wykup dłużnych papierów wartościowych 

6.    Z tytułu innych zobowiązań finansowych 
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7.    Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 

8.    Odsetki 

9.    Inne wydatki finansowe 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 

D.    Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 

E.    Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 

-     zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 

F.    Środki pieniężne na początek okresu 

G.    Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 

-     o ograniczonej możliwości dysponowania 

 

Dodatkowe informacje i objaśnienia 

obejmują w szczególności: 

1. 

1)   szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych 

aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji 

wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla 

majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian 

dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia; 

2)   kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów 

trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz 

długoterminowych aktywów finansowych; 

3)   kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także 

wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 

44b ust. 10; 

4)   wartość gruntów użytkowanych wieczyście; 

5)   wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, 

używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów 

leasingu; 

6)   liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw 

udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze 

wskazaniem praw, jakie przyznają; 
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7)   dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek 

roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku 

obrotowego; 

8)   dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej 

subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych; 

9)   stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy 

kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji 

wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym; 

10)  propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy; 

11)  dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym; 

12)  podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 

bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: 

a)   do 1 roku, 

b)   powyżej 1 roku do 3 lat, 

c)   powyżej 3 do 5 lat, 

d)   powyżej 5 lat; 

13)  łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem 

charakteru i formy tych zabezpieczeń; 

14)  wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę 

czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością 

otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie; 

15)  w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej 

pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności 

podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową; 

16)  łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę 

gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem 

zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych 

zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych 

w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub 

stowarzyszonych; 

17)  w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są 

wyceniane według wartości godziwej: 
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a)   istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte 

do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, 

b)   dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość 

godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone 

do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z 

aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, 

c)   tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału 

(funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i 

zmniejszenia w ciągu roku obrotowego; 

18)  środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w: 

a)   art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2187, 2243 i 2354), 

b)   art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243)[.] <;> 

<19) liczbę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej 

w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub 

świadczenie pracy lub usług.> 

2. 

1)   strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów 

netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie 

różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i 

świadczenia usług; 

2)   w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie 

kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o 

kosztach rodzajowych: 

a)   amortyzacji, 

b)   zużycia materiałów i energii, 

c)   usług obcych, 

d)   podatków i opłat, 

e)   wynagrodzeń, 

f)   ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych, 

g)   pozostałych kosztach rodzajowych; 

3)   wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe; 



- 162 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4)   wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów; 

5)   informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku 

obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym; 

6)   rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a 

wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto; 

7)   koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, 

które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym; 

8)   odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt 

wytworzenia produktów w roku obrotowym; 

9)   poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa 

trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska; 

10)  kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej 

wartości lub które wystąpiły incydentalnie; 

11)  informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które 

nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i 

prawnych. 

3.   Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte 

do ich wyceny. 

4.   Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów 

pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest 

metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów 

pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku 

różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych 

samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich 

przyczyny. 

5.   Informacje o: 

1)   charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w 

bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i 

wynik finansowy jednostki; 

2)   transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż 

rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane 

zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 
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2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z 

informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi 

informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na 

sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące 

poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem 

przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich 

wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki; 

3)   przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe; 

4)   wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych 

osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo 

administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz 

wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze 

dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi 

emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu; 

5)   kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych 

osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących 

jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz 

wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań 

zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze 

wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów; 

6)   wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie 

za: 

a)   badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, 

b)   inne usługi atestacyjne, 

c)   usługi doradztwa podatkowego, 

d)   pozostałe usługi. 

6. 

1)   informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych 

odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i 

rodzaju; 

2)   informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a 

nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację 

majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki; 
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3)   przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w 

tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, 

finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę 

wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie 

zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny; 

4)   informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych 

sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 

7. 

1)   informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: 

a)   nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia, 

b)   procentowym udziale, 

c)   części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, 

d)   zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych 

rzeczowych składników aktywów trwałych, 

e)   części zobowiązań wspólnie zaciągniętych, 

f)   przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych, 

g)   zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia; 

2)   informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi; 

3)   wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien 

zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o 

kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy; 

4)   jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając 

ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: 

a)   podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, 

b)   nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 

wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji, 

c)   podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność 

jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: 

-    przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody 

finansowe, 

-    wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy, 
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-    wartość aktywów, 

-    przeciętne roczne zatrudnienie, 

d)   rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) 

przez jednostki powiązane; 

5)   informacje o: 

a)   nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 

najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka 

zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne, 

b)   nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 

najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka 

zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne; 

6)   nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej 

z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną 

odpowiedzialność majątkową. 

8.   W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego 

nastąpiło połączenie: 

1)   jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia: 

a)   firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, 

b)   liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, 

c)   cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień 

połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji; 

2)   jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów: 

a)   firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały 

wykreślone z rejestru, 

b)   liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, 

c)   przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek 

za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia 

połączenia. 

9.   W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, 

opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, 

czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna 

zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań 

mających na celu eliminację niepewności. 
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10.  Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na 

ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 986 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 55, 60 i 534) 

 

Art. 36. 

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do następujących podmiotów: 

1)   (uchylony); 

2)   spółek jawnych; 

2a)  europejskich zgrupowań interesów gospodarczych; 

3)   spółek partnerskich; 

4)   spółek komandytowych; 

5)   spółek komandytowo-akcyjnych; 

6)   spółek z ograniczoną odpowiedzialnością; 

<6a) prostych spółek akcyjnych;> 

7)   spółek akcyjnych; 

7a)  spółek europejskich; 

8)   spółdzielni; 

8a)  spółdzielni europejskich; 

9)   przedsiębiorstw państwowych; 

10)  instytutów badawczych i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej 

Łukasiewicz; 

11)   (uchylony); 

12)  towarzystw ubezpieczeń wzajemnych; 

12a)  towarzystw reasekuracji wzajemnej; 

13)  innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają 

obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2; 

14)  oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

15)  głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń; 
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16)  głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji; 

17)  instytucji gospodarki budżetowej. 

Art. 38. 

W dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane: 

1)   dla każdego podmiotu: 

a)  nazwę lub firmę, pod którą działa, 

b)  oznaczenie jego formy prawnej, 

c)  jego siedzibę i adres, 

d)  jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców posiada oddziały - także ich siedziby i 

adresy, 

e)  oznaczenie jego poprzedniego numeru rejestru sądowego, 

f)  jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku 

przekształcenia lub podziału innego podmiotu albo połączenia innych podmiotów, 

zamieszcza się w tym rejestrze wzmiankę o sposobie powstania podmiotu, a także 

oznaczenia poprzednich numerów rejestru. Jeżeli podmiot wpisany do rejestru 

przedsiębiorców utworzony został w wyniku koncentracji innych podmiotów, zamieszcza 

się w tym rejestrze także oznaczenie poprzednich numerów tego rejestru oraz numer i datę 

decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie 

koncentracji, wydanej zgodnie z przepisami o ochronie konkurencji i konsumentów, 

g)  wzmiankę o wykonywaniu działalności gospodarczej z innymi podmiotami na podstawie 

umowy spółki cywilnej, 

h)  NIP albo informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu; 

1a)  w przypadku gdy podmiot je posiada - adres strony internetowej i adres poczty 

elektronicznej; 

2)   (uchylony); 

2a)  w przypadku wspólników spółki jawnej, członków europejskiego zgrupowania interesów 

gospodarczych, wspólników spółki partnerskiej, wspólników spółki komandytowej oraz 

komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej - informacje o pozostawaniu w 

związku małżeńskim, zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej, powstaniu rozdzielności 

majątkowej między małżonkami, zaznaczenie ograniczenia zdolności do czynności 

prawnych, o ile takie istnieje; 
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3)   w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną - informacje o statucie lub umowie, 

wzmiankę o ich zmianie, okres, na który podmiot został utworzony, oraz jego numer 

identyfikacyjny REGON; 

4)   w przypadku spółki jawnej: 

a)  oznaczenie wspólników spółki jawnej, zgodnie z art. 35; 

b)  (uchylona); 

4a)  w przypadku europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych: 

a)  imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub oznaczenie nazwy, firmy, formy prawnej, 

siedziby statutowej oraz numeru i miejsca rejestracji członków europejskiego 

zgrupowania interesów gospodarczych, 

b)  wzmiankę o klauzulach zwalniających członka europejskiego zgrupowania interesów 

gospodarczych od odpowiedzialności za długi i inne zobowiązania powstałe przed jego 

przystąpieniem do zgrupowania; 

5)   w przypadku spółki partnerskiej: 

a)  oznaczenie partnerów, zgodnie z art. 35, 

b)  (uchylona), 

c)  w przypadku partnerów ponoszących odpowiedzialność zgodnie z art. 95 § 2 ustawy z 

dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - zaznaczenie tej okoliczności; 

6)   w przypadku spółki komandytowej: 

a)  oznaczenie wspólników spółki komandytowej, zgodnie z art. 35, 

b)  (uchylona), 

c)  określenie, który ze wspólników jest komplementariuszem, a który komandytariuszem, 

d)  wysokość sumy komandytowej, 

e)  przedmiot wkładu każdego komandytariusza, z zaznaczeniem, w jakiej części został 

wniesiony, oraz zwroty wkładów choćby częściowe; 

7)   w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej: 

a)  oznaczenie komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, zgodnie z art. 35, 

b)  (uchylona), 

c)  wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, 

d)  ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, 

e)  wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona, 

f)  jeżeli przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej 

okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji, 
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g)  wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych w zamian za te 

obligacje, wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, a 

także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku; 

8)   w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: 

a)  wysokość kapitału zakładowego, a jeżeli wspólnicy wnoszą wkłady niepieniężne - 

zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości objętych w zamian za nie udziałów, 

b)  określenie, czy wspólnik może mieć jeden czy większą liczbę udziałów, 

c)  zgodnie z art. 35, oznaczenie wspólników posiadających samodzielnie lub łącznie z 

innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego oraz ilość posiadanych przez tych 

wspólników udziałów i łączną ich wysokość, 

d)  jeżeli spółka ma tylko jednego wspólnika - wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem 

spółki, 

e)  jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma, 

f)   której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w 

systemie teleinformatycznym, w której wkłady na pokrycie kapitału zakładowego nie 

zostały wniesione - wzmiankę, że kapitał nie został pokryty, 

g)  wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku; 

<8a) w przypadku prostej spółki akcyjnej: 

a) wysokość kapitału akcyjnego i liczbę akcji, a jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady 

niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności, 

b) wzmiankę o tym, czy zarząd jest upoważniony do emisji warrantów 

subskrypcyjnych, 

c) liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, 

d) maksymalną liczbę akcji, które mogą być przedmiotem warunkowej emisji, 

e) jeżeli umowa spółki wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie 

tego pisma, 

f) jeżeli umowa spółki przewiduje przyznanie uprawnień indywidualnych określonym 

akcjonariuszom albo tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki 

niewynikające z akcji – zaznaczenie tych okoliczności,  

g) w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza – jego oznaczenie zgodnie z 

art. 35, a także wzmiankę o tym, że jest on jedynym akcjonariuszem spółki,  
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h) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych w zamian za 

te obligacje, wskazującą maksymalną liczbę emitowanych akcji, a także wzmiankę o 

prawie obligatariuszy do udziału w zysku, 

i) maksymalną liczbę akcji, które mogą zostać wyemitowane z upoważnienia 

udzielonego zarządowi.> 

9)   w przypadku spółki akcyjnej: 

a)  wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, a jeżeli akcjonariusze 

wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości 

nominalnej objętych w zamian za nie akcji, 

b)  wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, i wzmiankę, czy zarząd jest 

upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, 

c)  ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, 

d)  wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona, 

e)  wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, 

f)  jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma, 

g)  jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub 

tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikających z akcji - 

zaznaczenie tych okoliczności, 

h)  w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza - jego oznaczenie zgodnie z art. 

35, a także wzmiankę, iż jest on jedynym akcjonariuszem spółki, 

i)  wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych w zamian za te 

obligacje, wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, a 

także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku; 

9a)  w przypadku spółki europejskiej: 

a)  wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, 

b)  jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z 

podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji; nie dotyczy to spółki 

europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

c)  wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, oraz wzmiankę, czy zarząd 

albo rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych, 

d)  liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, 

e)  wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona; nie dotyczy to spółki 

europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
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f)  wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, 

g)  jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma, 

h)  jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub 

tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikających z akcji - 

zaznaczenie tych okoliczności, 

i)  w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza - jego oznaczenie zgodnie z art. 

35, a także wzmiankę, że jest on jedynym akcjonariuszem spółki europejskiej, 

j)  wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych za te obligacje; 

wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku; 

9b)  w przypadku spółdzielni europejskiej: 

a)  wysokość kapitału zakładowego (subskrybowanego), liczbę i wartość nominalną udziałów, 

b)  jeżeli członkowie wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem 

wartości nominalnej objętych w zamian za nie udziałów; nie dotyczy to spółdzielni 

europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

c)  jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółdzielni europejskiej - 

oznaczenie tego pisma, 

d)  wzmiankę o uchwale o emisji obligacji; 

10)  w przypadku przedsiębiorstwa państwowego - organ założycielski; 

11)  
(32)

 w przypadku instytutu badawczego i instytutu działającego w ramach Sieci 

Badawczej Łukasiewicz - organ nadzorujący; 

12)   (uchylony); 

13)  w przypadku towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - oznaczenie terytorialnego zasięgu 

działalności towarzystwa, oznaczenie działu ubezpieczeń objętego działalnością 

towarzystwa, wysokość kapitału zakładowego i zapasowego, wzmiankę dotyczącą 

uznania towarzystwa za małe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, wzmiankę o 

częściowym ograniczeniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie towarzystwa; 

13a)  w przypadku towarzystwa reasekuracji wzajemnej - oznaczenie terytorialnego zasięgu 

działalności towarzystwa, oznaczenie działu ubezpieczeń objętego działalnością 

towarzystwa, wysokość kapitału zakładowego i zapasowego, wzmiankę o częściowym 

ograniczeniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie towarzystwa; 

14)  w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 
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a)  oznaczenie przedsiębiorcy zagranicznego wraz z określeniem jego formy organizacyjno-

prawnej, 

b)  siedzibę i adres przedsiębiorcy zagranicznego, 

c)  jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do 

rejestru - rejestr, w którym wpisany jest zagraniczny przedsiębiorca, wraz z numerem 

wpisu do rejestru oraz określeniem organu prowadzącego rejestr i przechowującego akta, 

d)  jeżeli przedsiębiorca zagraniczny nie podlega prawu jednego z państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - określenie prawa 

państwa właściwego dla przedsiębiorcy, 

e)   informacje otrzymane za pośrednictwem systemu integracji rejestrów o otwarciu 

likwidacji, zakończeniu likwidacji, ogłoszeniu upadłości, zakończeniu postępowania 

upadłościowego oraz o wykreśleniu tego przedsiębiorcy; 

15)  w przypadku głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych 

oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji: 

a)  oznaczenie zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu reasekuracji 

wraz z określeniem jego formy organizacyjno-prawnej, 

b)  siedzibę i adres zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu 

reasekuracji, 

c)  jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji istnieje lub 

wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru - rejestr, w którym wpisany jest 

zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji, wraz z numerem 

wpisu do rejestru oraz określeniem organu prowadzącego rejestr i przechowującego akta, 

d)  jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji nie podlega 

prawu jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym - określenie prawa państwa właściwego dla zagranicznego 

zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu reasekuracji. 

 

Art. 39. 

W dziale 2 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane: 

1)   oznaczenie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osób wchodzących 

w jego skład, ze wskazaniem sposobu reprezentacji, a w przypadku gdy w spółkach 
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osobowych nie ma takiego organu - wskazanie wspólników uprawnionych do 

reprezentowania spółki, a także sposobu reprezentacji; w przypadku oddziałów 

przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów 

ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji dane te 

podlegają ujawnieniu co do przedsiębiorców zagranicznych, zagranicznych zakładów 

ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, odpowiednio z uwzględnieniem 

odmienności struktury ich organów; 

1a)  oznaczenie zarządców europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych i osób 

fizycznych wyznaczonych jako przedstawiciele zarządców będących osobami prawnymi; 

2)   oznaczenie organów nadzoru wraz z ich składem osobowym; w przypadku oddziałów 

przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów 

ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji dane te 

podlegają ujawnieniu co do przedsiębiorców zagranicznych, zagranicznych zakładów 

ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, odpowiednio z uwzględnieniem 

odmienności struktury ich organów; 

3)   dotyczące prokurentów oraz rodzaju prokury; 

3a)  
(33)

 dotyczące pełnomocników podmiotów, o których mowa w art. 36 pkt 8, 9 i 10, i 

zakresu ich pełnomocnictwa; 

4)    oznaczenie osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania 

go w oddziale; dyrektora i zastępców dyrektora głównego oddziału zagranicznego zakładu 

ubezpieczeń oraz osoby upoważnionej do reprezentacji zagranicznego zakładu 

ubezpieczeń w zakresie działalności głównego oddziału; dyrektora i zastępców dyrektora 

głównego oddziału zagranicznego zakładu reasekuracji oraz osoby upoważnionej do 

reprezentacji zagranicznego zakładu reasekuracji w zakresie działalności głównego 

oddziału;  

5)   wzmianki o zawieszeniu członków organu, o ile przepis szczególny przewiduje 

zawieszenie członka organu; 

<5a) w przypadku ustanowienia w prostej spółce akcyjnej rady dyrektorów – 

oznaczenie rady dyrektorów i osób wchodzących w jej skład ze wskazaniem sposobu 

reprezentacji;> 

6)   w przypadku wyboru przez spółkę europejską systemu monistycznego: 

a)  oznaczenie rady administrującej oraz osób wchodzących w jej skład, 
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b)  oznaczenie dyrektorów wykonawczych, niebędących członkami rady administrującej, 

uprawnionych do reprezentowania spółki europejskiej oraz sposobu i zakresu 

reprezentacji; 

7)   oznaczenie dyrektorów wykonawczych spółdzielni europejskiej, a w przypadku wyboru 

przez spółdzielnię europejską systemu monistycznego - oznaczenie rady administrującej 

oraz osób wchodzących w jej skład. 

Art. 47a. 

[1. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne 

oraz spółki europejskie mogą dobrowolnie ogłaszać w Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym, w jakimkolwiek języku urzędowym Unii Europejskiej, informacje o 

wpisach do Rejestru wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez 

tłumacza przysięgłego.] 

<1. Spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste 

spółki akcyjne, spółki akcyjne oraz spółki europejskie mogą dobrowolnie ogłaszać w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w jakimkolwiek języku urzędowym Unii 

Europejskiej, informacje o wpisach do Rejestru wraz z ich tłumaczeniem na język 

polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.> 

2. Spółki, o których mowa w ust. 1, mogą złożyć dodatkowo do prowadzonych dla nich akt 

rejestrowych, dokumenty wymienione w art. 8a ust. 1, sporządzone w jakimkolwiek 

języku urzędowym Unii Europejskiej wraz z ich tłumaczeniem na język polski 

poświadczonym przez tłumacza przysięgłego. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, spółki mogą ogłaszać w Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym. 

4. W przypadku różnic między wpisem ogłoszonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

języku polskim a dobrowolnie ogłoszonymi informacjami, jak też między treścią 

dokumentów złożonych do akt rejestrowych w języku polskim a treścią dokumentów 

ogłoszonych dobrowolnie, treść ogłoszeń dobrowolnych nie może stanowić zarzutu 

wobec osób trzecich. Osoby trzecie mogą powoływać się na dobrowolne ogłoszenia, 

chyba że spółka udowodni, że osoba trzecia wiedziała o treści ogłoszenia w języku 

polskim. 
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U S T A W A     z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 

924 i 1018)  

Art. 116. 

§ 1. [Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji 

odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z 

majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu:] 

 <Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, prostej spółki akcyjnej, prostej 

spółki akcyjnej w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji 

odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli 

egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek 

zarządu:> 

1)    nie wykazał, że: 

a)  we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie zostało 

otwarte postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - 

Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 i 326) albo zatwierdzono układ w 

postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - 

Prawo restrukturyzacyjne, albo 

b)  niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy; 

2)   nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości 

podatkowych spółki w znacznej części. 

§ 1a. Jeżeli obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał i istniał wyłącznie 

w czasie, gdy prowadzona była egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż 

przedsiębiorstwa na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, uznaje się, 

że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez winy członka zarządu, o 

którym mowa w § 1. 

§ 2. Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu 

zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków 

członka zarządu, oraz zaległości wymienione w art. 52 oraz art. 52a powstałe w czasie 

pełnienia obowiązków członka zarządu. 

§ 2a. Za zobowiązania podatkowe powstałe na podstawie odrębnych przepisów po likwidacji 

spółki, za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał po 
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likwidacji spółki, oraz zaległości wymienione w art. 52 oraz art. 52a powstałe po 

likwidacji spółki, odpowiadają osoby pełniące obowiązki członka zarządu w momencie 

likwidacji spółki. Przepis art. 115 § 4 stosuje się odpowiednio. 

[§ 3. W przypadku gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka 

akcyjna w organizacji nie posiada zarządu, za zaległości podatkowe spółki odpowiada jej 

pełnomocnik albo odpowiadają wspólnicy, jeżeli pełnomocnik nie został powołany. 

Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio.] 

<§ 3. W przypadku gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, prosta 

spółka akcyjna w organizacji lub spółka akcyjna w organizacji nie posiada zarządu, 

za zaległości podatkowe spółki odpowiada jej pełnomocnik albo odpowiadają 

wspólnicy, jeżeli pełnomocnik nie został powołany. Przepisy § 1 i 2 stosuje się 

odpowiednio.> 

§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się również do byłego członka zarządu oraz byłego pełnomocnika 

lub wspólnika spółki w organizacji. 

<§ 5. W przypadku prostej spółki akcyjnej w organizacji, w której powołano radę 

dyrektorów, przepisy § 1–4 stosuje się odpowiednio do rady dyrektorów i 

dyrektorów.> 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 300, 303 i 730) 

Art. 8. 

1. Za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a. 

2. Jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, o których mowa w 

ust. 11 - dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca. 

2a. Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na 

podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do 

której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo 

umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku 

pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym 

pozostaje w stosunku pracy. 
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3. Za osobę wykonującą pracę nakładczą uważa się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o 

pracę nakładczą. 

4. Za członka spółdzielni uważa się członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, innej 

spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz spółdzielni kółek rolniczych, zajmujących 

się produkcją rolną, działających zgodnie z art. 138-178 oraz art. 180 § 3 ustawy z dnia 16 

września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285), który wykonuje pracę 

na rzecz spółdzielni na innej podstawie niż stosunek pracy lub wytwarza na jej rzecz 

produkty rolne w prowadzonym przez siebie gospodarstwie. 

5. Na równi z członkiem spółdzielni, o którym mowa w ust. 4, traktuje się inne osoby, które 

wykonują pracę w spółdzielni lub w gospodarstwie rolnym spółdzielni na innej podstawie 

niż stosunek pracy, niebędące jej członkami i wynagradzane według zasad 

obowiązujących członków spółdzielni, w tym kandydatów na członka spółdzielni. 

6. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się: 

1)    osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z 

wyjątkiem ust. 6a; 

2)   twórcę i artystę; 

3)   osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu: 

a)  w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

b)  z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o 

podatku dochodowym od osób fizycznych; 

4)   wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników 

spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej; 

<4a) akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego 

przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług;> 

5)    osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania 

przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245). 

6a. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność nie uważa się w rozumieniu niniejszej 

ustawy osoby fizycznej, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - 

Prawo przedsiębiorców. 
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7. Za twórcę, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, uważa się osobę, która tworzy dzieła w zakresie 

architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, 

sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii i 

lutnictwa artystycznego oraz sztuki ludowej, będące przedmiotem prawa autorskiego. 

8. Za artystę, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, uważa się osobę wykonującą zarobkowo 

działalność artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i 

estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, 

instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii, a także w dziedzinie produkcji 

audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów i 

kaskaderów. 

9. Uznanie działalności za twórczą lub artystyczną i ustalenie daty jej rozpoczęcia następuje 

w formie decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, działającej 

przy ministrze właściwym do spraw kultury
(1)

. 

10. Minister właściwy do spraw kultury
(2)

 w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

zabezpieczenia społecznego powołuje, w drodze rozporządzenia, komisję, o której mowa 

w ust. 9, oraz szczegółowo określa jej zadania, a także skład i tryb działania. 

11. Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, 

zleceniobiorcami oraz z osobami fizycznymi, wskazanymi w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4-5a, uważa się 

małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, 

macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym 

gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub 

wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi 

została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. 

12. Za stypendystę sportowego uważa się osobę pobierającą stypendium sportowe, z 

wyjątkiem osób uczących się lub studiujących, jeśli nie podlegają ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym z innego tytułu. 

13. Za osobę duchowną uważa się duchownego oraz członków zakonów męskich i żeńskich 

Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, z wyjątkiem 

alumnów seminariów duchownych, nowicjuszów, postulantów i juniorystów, którzy nie 

ukończyli 25. roku życia. 

14. Na równi z zatrudnieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej uważa się zatrudnienie 

obywateli polskich za granicą w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych i 



- 179 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów 

Zjednoczonych i innych misjach lub misjach specjalnych, a także w innych polskich 

placówkach, instytucjach lub przedsiębiorstwach, chyba że umowy międzynarodowe 

stanowią inaczej. 

15. Za osobę w stosunku służby uważa się żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy: 

1)   Policji; 

2)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu; 

2a)  Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

3)   Straży Granicznej; 

3a)   Straży Marszałkowskiej; 

4)   Państwowej Straży Pożarnej; 

5)   Służby Więziennej; 

6)    Służby Celno-Skarbowej; 

6a)  Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego; 

7)    Służby Ochrony Państwa. 

Art. 13. 

 Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu 

podlegają osoby fizyczne w następujących okresach: 

1)   pracownicy - od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku; 

2)   osoby wykonujące pracę nakładczą oraz zleceniobiorcy - od dnia oznaczonego w umowie 

jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy; 

2a)  (uchylony); 

3)   członkowie spółdzielni - od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy na rzecz spółdzielni do 

dnia zakończenia jej wykonywania; 

4)    osoby prowadzące pozarolniczą działalność - od dnia rozpoczęcia wykonywania 

działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na 

który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa oraz 

przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców; 

5)    osoby współpracujące - od dnia rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej 

działalności, wykonywaniu umowy agencyjnej albo umowy zlecenia lub współpracy z 

osobami fizycznymi wskazanymi w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców do dnia zakończenia tej współpracy; 
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<5a) osoby świadczące pracę lub usługi w zamian za akcje obejmowane w prostej 

spółce akcyjnej – od dnia rozpoczęcia świadczenia tej pracy lub tych usług do dnia 

zakończenia ich świadczenia;> 

6)   posłowie i senatorowie - od dnia nabycia prawa do uposażenia do dnia utraty tego prawa; 

7)   stypendyści sportowi - od dnia spełnienia warunków, o których mowa w art. 8 ust. 12, do 

dnia zaprzestania spełniania tych warunków; 

8)   osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie 

odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - od dnia 

rozpoczęcia wykonywania pracy do dnia zakończenia wykonywania tej pracy; 

9)   bezrobotni - od dnia nabycia prawa do zasiłku, świadczenia integracyjnego lub 

stypendium do dnia utraty prawa do nich; 

9a)  osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9a - od dnia nabycia prawa do stypendium do 

dnia utraty prawa do niego; 

9b)  osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9b - od dnia nabycia prawa do stypendium do 

dnia utraty prawa do niego; 

10)  duchowni - od dnia przyjęcia do stanu duchownego do dnia wystąpienia z tego stanu, a w 

przypadku alumnów seminariów duchownych, nowicjuszów, postulantów i juniorystów - 

od dnia ukończenia 25 lat; 

11)  żołnierze niezawodowi w służbie czynnej oraz osoby odbywające służbę zastępczą - od 

dnia powołania lub skierowania do tej służby do dnia zwolnienia z tej służby; 

12)   (uchylony); 

13)  osoby pozostające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński 

albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego - od dnia spełnienia warunków, o 

których mowa w art. 9 ust. 6, do dnia zaprzestania spełniania tych warunków; 

13a)  osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1 - od dnia określonego w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 36 ust. 15, jako dzień rozpoczęcia sprawowania 

osobistej opieki nad dzieckiem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym oświadczenie 

zostało złożone, do dnia wskazanego w oświadczeniu jako dzień zakończenia 

sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem; 

14)  osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 - od dnia nabycia prawa do świadczenia 

socjalnego, zasiłku socjalnego, wynagrodzenia przysługującego w okresie świadczenia 

górniczego lub w okresie stypendium na przekwalifikowanie do dnia utraty tego prawa; 
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15)   pobierający stypendium słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego - od dnia uzyskania statusu 

słuchacza do dnia utraty tego statusu; 

15a)   doktoranci - w okresie otrzymywania stypendium doktoranckiego; 

16)  osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21 - od dnia nabycia prawa do świadczenia 

szkoleniowego do dnia utraty tego prawa; 

17)  członkowie rad nadzorczych - od dnia powołania na członka rady nadzorczej do dnia 

zaprzestania pełnienia tej funkcji. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o 

szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 144) 

 

Art. 13. 

 1. Wniosek przedsiębiorcy o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego zawiera 

następujące informacje: 

1)   nazwę albo firmę oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy; 

2)   nazwę albo firmę oraz siedzibę wspólników, a także imiona i nazwiska oraz miejsca 

zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania bez ograniczenia; 

3)   osoby uprawnione do reprezentowania osoby prawnej - gdy wnioskodawcą jest osoba 

prawna; 

4)   miejsce wykonywania działalności gospodarczej oraz miejsce położenia majątku; 

5)   okoliczności, które uzasadniają wniosek, i ich uprawdopodobnienie; 

6)   wskazanie składników majątku, które mogą stanowić zabezpieczenie kosztów 

postępowania restrukturyzacyjnego; 

7)   liczbę osób świadczących u przedsiębiorcy pracę na podstawie stosunku pracy; 

8)   liczbę osób wykonujących usługi na rzecz przedsiębiorcy na podstawie umów 

cywilnoprawnych zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: 

1)   wyciąg z księgi udziałów - w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; 
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[2)   wykaz akcjonariuszy, którzy posiadają więcej niż 5% akcji imiennych, wraz z informacją 

o wielkości udziału w kapitale zakładowym Skarbu Państwa i spółek, w których Skarb 

Państwa ma co najmniej 50% akcji lub udziałów;] 

<2) wykaz akcjonariuszy, którzy posiadają więcej niż 5% akcji imiennych spółki 

akcyjnej albo więcej niż 5% akcji prostej spółki akcyjnej, wraz z informacją o 

wielkości udziału w kapitale zakładowym spółki akcyjnej, a w przypadku prostej 

spółki akcyjnej – w ogólnej liczbie akcji, przysługującego Skarbowi Państwa i 

spółkom, w których Skarb Państwa ma co najmniej 50% akcji lub udziałów;> 

3)   sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości, sporządzone na dzień 

30 czerwca 2002 r., oraz sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym 

sporządzone w ramach obowiązków statystycznych, ostatnie przed dniem złożenia 

wniosku; 

4)   kopię ewidencji środków trwałych oraz inwestycji długoterminowych w rozumieniu 

przepisów o rachunkowości, wraz z informacją o ustanowionych na nich obciążeniach; 

5)   spis dłużników z podaniem wysokości długu każdego z nich, według stanu bieżącego i na 

dzień 30 czerwca 2002 r., oraz listę zabezpieczeń; 

6)   spis wierzycieli wierzytelności publicznoprawnych ze wskazaniem kwot zaległości, 

według stanu bieżącego i na dzień 30 czerwca 2002 r., a także listę zabezpieczeń tych 

wierzytelności; 

7)   spis wierzycieli wierzytelności cywilnoprawnych, z podaniem wysokości wierzytelności 

każdego z nich, według stanu bieżącego i na dzień 30 czerwca 2002 r., oraz listę 

zabezpieczeń tych wierzytelności; 

8)   wykaz zobowiązań pozabilansowych z podaniem wysokości każdego z nich, według 

stanu bieżącego i na dzień 30 czerwca 2002 r., oraz listę zabezpieczeń tych zobowiązań; 

9)   kopie tytułów egzekucyjnych wystawionych wobec przedsiębiorcy, w tym z tytułu 

udzielonych poręczeń i gwarancji. 

3. W terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przedsiębiorca jest obowiązany przekazać 

Prezesowi Agencji: 

1)   plan restrukturyzacji; 

2)   projekt ugody restrukturyzacyjnej, o której mowa w art. 22; 

3)   sprawozdanie finansowe za 2002 r.; 



- 183 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4)   spis zobowiązań publicznoprawnych, z podziałem na poszczególne tytuły i lata oraz ze 

wskazaniem kwot zaległości, odsetek za zwłokę i opłat prolongacyjnych, a także listę 

zabezpieczeń tych wierzytelności; 

5)   spis zobowiązań cywilnoprawnych, z podziałem na wierzycieli, tytuły, lata, oraz listę 

zabezpieczeń tych wierzytelności; 

6)   spis wierzytelności, z podziałem na dłużników, tytuły i lata, oraz listę zabezpieczeń; 

7)   inne dokumenty i informacje wymagane zgodnie z przepisami o warunkach 

dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. 

 

Art. 36. 

[1. Agencja może utworzyć spółki kapitałowe, wnosząc, na pokrycie ich kapitału 

zakładowego, składniki majątku, o których mowa w art. 35.] 

<1. Agencja może utworzyć spółki kapitałowe, wnosząc, na pokrycie ich kapitału 

zakładowego albo pokrycie akcji prostej spółki akcyjnej, składniki majątku, 

o których mowa w art. 35.> 

2. W przypadku utworzenia spółek, o których mowa w ust. 1, poprzez wniesienie wkładów 

niepieniężnych zarówno w momencie objęcia udziałów albo akcji, jak również w 

momencie ich odpłatnego zbycia nie rozpoznaje się przychodów podatkowych oraz 

kosztów uzyskania przychodów. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 i 

912) 

Art. 5. 

1. Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073 i 2244 oraz z 

2019 r. poz. 80), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

2. Przepisy ustawy stosuje się także do: 

[1)   spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących 

działalności gospodarczej;] 

<1) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych i spółek 

akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej;> 



- 184 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2)   wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za 

zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem; 

3)   wspólników spółki partnerskiej. 

 

Art. 157a. 

1. Syndykiem nie może być osoba fizyczna lub spółka handlowa, która: 

1)   jest wierzycielem lub dłużnikiem upadłego, małżonkiem, wstępnym, zstępnym, 

rodzeństwem, powinowatym upadłego lub jego wierzyciela w tej samej linii czy stopniu, 

osobą pozostającą z nim w stosunku przysposobienia lub małżonkiem tej osoby albo 

osobą pozostającą z upadłym w faktycznym związku, prowadzącą z nim wspólnie 

gospodarstwo domowe; 

2)   jest lub była zatrudniona przez upadłego na podstawie stosunku pracy albo wykonywała 

pracę lub świadczyła usługi na rzecz upadłego na podstawie innego stosunku prawnego; 

[3)   jest lub była członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem upadłego, albo jest lub 

w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości była 

wspólnikiem albo akcjonariuszem posiadającym udziały albo akcje w wysokości wyższej 

niż 5% kapitału zakładowego dłużnika lub wierzyciela; 

4)   jest lub była spółką powiązaną z upadłym lub jest lub była członkiem organu, 

prokurentem lub pełnomocnikiem takiej spółki albo jest lub w okresie dwóch lat przed 

dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości była wspólnikiem albo akcjonariuszem 

posiadającym udziały albo akcje w wysokości wyższej niż 5% kapitału zakładowego spółki 

powiązanej z dłużnikiem;] 

<3) jest lub była członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem upadłego, albo 

jest lub w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 

była wspólnikiem albo akcjonariuszem posiadającym udziały albo akcje w wysokości 

wyższej niż 5% kapitału zakładowego dłużnika lub wierzyciela, a w przypadku 

prostej spółki akcyjnej – więcej niż 5% akcji tej spółki;  

4) jest lub była spółką powiązaną z upadłym lub jest lub była członkiem organu, 

prokurentem lub pełnomocnikiem takiej spółki albo jest lub w okresie dwóch lat 

przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości była wspólnikiem albo 

akcjonariuszem posiadającym udziały albo akcje w wysokości wyższej niż 5% 

kapitału zakładowego spółki powiązanej z dłużnikiem, a w przypadku prostej spółki 

akcyjnej – więcej niż 5% akcji tej spółki;> 
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5)   pełniła funkcję nadzorcy lub zarządcy w prowadzonym wcześniej wobec upadłego 

postępowaniu restrukturyzacyjnym. 

2. Syndyk oraz jego małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, osoba pozostająca z nim w 

stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoba pozostająca z nim 

w faktycznym związku, prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe, nie mogą 

nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu 

upadłościowym, w którym syndyk pełni albo pełnił tę funkcję. 

2a. Do innych umów zawieranych przez syndyka w toku postępowania przepis ust. 2 stosuje 

się odpowiednio, chyba że sędzia-komisarz postanowi inaczej. 

3. Przeszkoda, o której mowa w ust. 1 pkt 1, trwa mimo ustania małżeństwa lub 

przysposobienia. 

4. Syndyk niezwłocznie, nie później niż wraz z podjęciem pierwszej czynności przed sądem 

lub sędzią-komisarzem, składa do akt postępowania oświadczenie, że nie zachodzą 

przeszkody, o których mowa w ust. 1. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730) 

 

Art. 67. 

1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 

następujących okoliczności: 

1)   dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego 

wykonawcę z przyczyn: 

a)  technicznych o obiektywnym charakterze, 

b)  związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów 

- jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak 

konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia; 

1a)  dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego 

wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub 

artystycznej; 
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1b)  przedmiotem zamówienia na dostawy są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach 

badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą 

prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności 

rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, oraz które mogą być wytwarzane 

tylko przez jednego wykonawcę; 

2)   przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było zaproszenie 

do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej; 

3)   ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie 

zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe 

wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów 

udzielenia zamówienia; 

4)   w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo 

przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu 

zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne 

warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; 

5)   (uchylony); 

6)   w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego 

na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było 

przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z 

jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy 

obliczaniu jego wartości; 

7)   w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, 

zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana 

dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub 

rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby 

zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co 

powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności 

techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji; 
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8)   możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w 

związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo 

upadłościowym; 

9)   zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 622, 685 i 

771), w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego lub gdy dokonuje zakupu świadectw pochodzenia, świadectw 

pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz świadectw 

efektywności energetycznej na giełdzie towarowej, w tym na giełdzie towarowej innych 

państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

10)  zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o 

służbie zagranicznej, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

11)  zamówienie jest udzielane na potrzeby własne jednostki wojskowej w rozumieniu 

przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza 

granicami państwa, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

12)  zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, 

osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

a)  zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli 

sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele 

strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; 

warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna 

kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, 

b)  ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań 

powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę 

prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, 

c)  w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; 

13)  zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, 

innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, który sprawuje kontrolę 

nad zamawiającym udzielającym zamówienia, lub innej osobie prawnej kontrolowanej 

przez tego samego zamawiającego, jeżeli spełnione są następujące warunki: 
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a)  zamawiający, któremu udzielane jest zamówienie, sprawuje nad zamawiającym 

udzielającym zamówienia kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi 

jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne 

decyzje dotyczące zarządzania sprawami kontrolowanego zamawiającego; warunek ten 

jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez 

zamawiającego, któremu udzielane jest zamówienie, 

b)  ponad 90% działalności kontrolowanego zamawiającego dotyczy wykonywania zadań 

powierzonych mu przez zamawiającego sprawującego kontrolę, o której mowa w lit. a, 

lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której 

mowa w lit. a, 

c)  w kontrolowanym zamawiającym i w zamawiającym sprawującym kontrolę nie ma 

bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; 

14)  zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, 

osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

a)  zamawiający wspólnie z innymi zamawiającymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, 

sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej przez 

nich nad własnymi jednostkami, przy czym wspólne sprawowanie kontroli ma miejsce, 

jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

–  w skład organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodzą przedstawiciele 

wszystkich uczestniczących zamawiających, z zastrzeżeniem, że poszczególny 

przedstawiciel może reprezentować więcej niż jednego zamawiającego, 

–  uczestniczący zamawiający mogą wspólnie wywierać dominujący wpływ na cele 

strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej, 

–  kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiających 

sprawujących nad nią kontrolę, 

b)  ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań 

powierzonych jej przez zamawiających sprawujących nad nią kontrolę lub przez inne 

osoby prawne kontrolowane przez tych zamawiających, 

c)  w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; 

15)  umowa ma być zawarta wyłącznie między co najmniej dwoma zamawiającymi, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 
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a)  umowa ustanawia lub wdraża współpracę między uczestniczącymi zamawiającymi w celu 

zapewnienia wykonania usług publicznych, które są oni obowiązani wykonać, z myślą o 

realizacji ich wspólnych celów, 

b)  wdrożeniem tej współpracy kierują jedynie względy związane z interesem publicznym, 

c)  zamawiający realizujący współpracę wykonują na otwartym rynku mniej niż 10% 

działalności będącej przedmiotem współpracy. 

1a. W opisie zamówienia podstawowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, należy wskazać 

ewentualny zakres tych usług lub robót budowlanych oraz warunki na jakich zostaną one 

udzielone. 

1b. Czas trwania umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1 

pkt 7, nie może przekraczać 3 lat. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na 

dostawy lub usługi, zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania 

zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

zastosowania trybu udzielenia zamówienia. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1: 

1)   pkt 1 lit. a, których przedmiotem są: 

a)  dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci 

kanalizacyjnej, 

b)  dostawy gazu z sieci gazowej, 

c)  dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, 

d)  (uchylona), 

e)  usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej, ciepła lub paliw gazowych; 

2)   pkt 3 w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego życiu 

lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach; 

3)   pkt 8 i 9. 

4. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów art. 19-21, art. 24 ust. 1 pkt 14 oraz 

art. 68 ust. 1 w przypadku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 1a 

oraz 2, a także zamówień, o których mowa w ust. 3. 
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5. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów art. 68 ust. 2 oraz art. 139 w 

przypadku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1 pkt 9. 

6. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisu art. 68 ust. 2 w przypadku zamówień 

udzielanych na podstawie ust. 1 pkt 1a. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, gdy wartość zamówienia jest równa lub 

przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 

zamawiający przekazuje Komisji Europejskiej protokół, jeżeli Komisja Europejska 

wystąpiła o jego przekazanie. 

8. Do obliczania procentu działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 13 lit. b, pkt 

14 lit. b i pkt 15 lit. c, uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez osobę prawną lub 

zamawiającego w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za 3 lata 

poprzedzające udzielenie zamówienia. 

9. W przypadku gdy ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez 

osobę prawną lub zamawiającego lub reorganizację ich działalności dane dotyczące 

średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne lub 

nieadekwatne, procent działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 13 lit. b, pkt 

14 lit. b i pkt 15 lit. c, ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych. 

10. Zakazu udziału kapitału prywatnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. c, pkt 13 lit. c i 

pkt 14 lit. c, nie stosuje się do: 

1)   osób prawnych z udziałem partnera prywatnego wyłonionego zgodnie z ustawą z dnia 19 

grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834 oraz z 

2018 r. poz. 1693) lub 

[2)   udziału pracowników reprezentujących w sumie do 15% kapitału zakładowego spółki, 

posiadających łącznie do 15% głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym 

zgromadzeniu.] 

<2) udziału pracowników reprezentujących w sumie do 15% kapitału zakładowego 

spółki, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – do 15% akcji tej spółki, 

posiadających łącznie do 15% głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym 

zgromadzeniu.> 

11. Przed udzieleniem zamówienia na podstawie ust. 1 pkt 12-15, zamawiający zamieszcza na 

stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma takiej strony, na 

swojej stronie internetowej, informację o zamiarze zawarcia umowy, zawierającą co 

najmniej: 
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1)   nazwę i adres zamawiającego; 

2)   określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia; 

3)   szacunkową wartość zamówienia; 

4)   nazwę i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia; 

5)   podstawę prawną i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki; 

6)   planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy; 

7)   informację o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o 

zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone 

lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub 

opublikowane. 

12. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia udzielonego na podstawie ust. 

1 pkt 12-15 nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji, o 

której mowa w ust. 11. 

13. Zamawiający niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia 

umowy, zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie 

ma takiej strony, na swojej stronie internetowej informację o: 

1)   udzieleniu zamówienia na podstawie ust. 1 pkt 12-15, zawierającą co najmniej: 

a)  nazwę i adres zamawiającego, 

b)  określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz wartości zamówienia, 

c)  nazwę i adres wykonawcy, z którym została zawarta umowa, 

d)  podstawę prawną i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia, 

e)  termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy, 

f)  informację o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa 

w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie 

zostało opublikowane, 

g)  informację o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1 i 2, albo 

2)   nieudzieleniu zamówienia na podstawie ust. 1 pkt 12-15, zawierającą co najmniej: 

a)  nazwę i adres zamawiającego, 

b)  wskazanie informacji, o której mowa w ust. 11. 
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U S T A W A     z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, 2215, 2243 i 2244 

oraz z 2019 r. poz. 730 i 875) 

Art. 8a. 

1. Alternatywna spółka inwestycyjna jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym 

niż określony w art. 3 ust. 4 pkt 2. 

[2. Alternatywna spółka inwestycyjna może prowadzić działalność w formie: 

1)   spółki kapitałowej, w tym spółki europejskiej; 

2)   spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, w których jedynym 

komplementariuszem jest spółka kapitałowa, w tym spółka europejska.] 

<2. Alternatywna spółka inwestycyjna może prowadzić działalność w formie: 

1) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej albo spółki europejskiej; 

2) spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, w których jedynym 

komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna 

albo spółka europejska.> 

3. Wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z zastrzeżeniem 

wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich 

lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 785 i 1043) 

Art. 52. 

1. Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w 

rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, chyba że przepis szczególny 

stanowi inaczej. 

[2. Opłatę stałą w kwocie 250 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie w rejestrze 

przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki jawnej, spółki komandytowej 

oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których umowy zostały zawarte przy 

wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych w systemie teleinformatycznym.] 

<2. Opłatę stałą w kwocie 250 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie 

w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki jawnej, spółki 
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komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prostej spółki 

akcyjnej, których umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy 

udostępnionych w systemie teleinformatycznym.> 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 623) 

Art. 4. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   rynku regulowanym - rozumie się przez to rynek regulowany w rozumieniu przepisów 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

2)   alternatywnym systemie obrotu - rozumie się przez to alternatywny system obrotu w 

rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

3)   obrocie pierwotnym - rozumie się przez to dokonywanie oferty publicznej przez emitenta 

lub subemitenta usługowego, której przedmiotem są papiery wartościowe nowej emisji, 

oraz zbywanie lub nabywanie papierów wartościowych na podstawie takiej oferty; 

4)   obrocie wtórnym - rozumie się przez to obrót wtórny w rozumieniu przepisów ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi; 

5)   pierwszej ofercie publicznej - rozumie się przez to dokonywaną po raz pierwszy ofertę 

publiczną dotyczącą określonych papierów wartościowych; 

6)   emitencie - rozumie się przez to podmiot emitujący papiery wartościowe we własnym 

imieniu; 

7)   sprzedającym - rozumie się przez to właściciela papierów wartościowych dokonującego 

oferty publicznej; 

8)   instrumentach finansowych - rozumie się przez to instrumenty finansowe w rozumieniu 

przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

9)   papierach wartościowych - rozumie się przez to papiery wartościowe w rozumieniu 

przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

10)  papierach wartościowych o charakterze nieudziałowym - rozumie się przez to papiery 

wartościowe niebędące: 

a)  akcjami, 



- 194 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

b)  papierami wartościowymi inkorporującymi prawa majątkowe tożsame z prawami 

wynikającymi z akcji, 

c)  certyfikatami inwestycyjnymi, 

d)  papierami wartościowymi inkorporującymi prawo do objęcia lub nabycia papierów 

wartościowych, o których mowa w lit. a lub b, w wyniku ich zamiany lub wykonania 

prawa w nich inkorporowanego, emitowanymi przez emitenta papierów wartościowych, o 

których mowa w lit. a lub b, albo podmiot należący do jego grupy kapitałowej; 

11)  kwitach depozytowych - rozumie się przez to kwity depozytowe w rozumieniu przepisów 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

12)  subemitencie inwestycyjnym - rozumie się przez to podmiot będący stroną zawartej z 

emitentem albo sprzedającym umowy, w której podmiot ten zobowiązuje się do nabycia, 

na własny rachunek, całości lub części papierów wartościowych oferowanych w ofercie 

publicznej, na które nie złożono zapisów w terminie ich przyjmowania; 

13)  subemitencie usługowym - rozumie się przez to podmiot będący stroną zawartej z 

emitentem albo sprzedającym umowy, w której podmiot ten zobowiązuje się do nabycia, 

na własny rachunek, całości lub części papierów wartościowych danej emisji, 

oferowanych wyłącznie temu podmiotowi, w celu dalszego ich zbywania w ofercie 

publicznej; 

14)  podmiocie dominującym - rozumie się przez to podmiot w sytuacji, gdy: 

a)  posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w organach 

innego podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub 

b)  jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów 

zarządzających lub nadzorczych innego podmiotu, lub 

c)  więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu jest jednocześnie członkami 

zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu 

bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności; 

15)  podmiocie zależnym - rozumie się przez to podmiot, w stosunku do którego inny 

podmiot jest podmiotem dominującym, przy czym wszystkie podmioty zależne od tego 

podmiotu zależnego uważa się również za podmioty zależne od tego podmiotu 

dominującego; 

16)  grupie kapitałowej - rozumie się przez to podmiot dominujący wraz z podmiotami od 

niego zależnymi; 
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17)  ogólnej liczbie głosów - rozumie się przez to sumę głosów przypadających na wszystkie 

akcje spółki; 

18)  depozycie papierów wartościowych - rozumie się przez to depozyt papierów 

wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

19)  rachunku papierów wartościowych - rozumie się przez to rachunek papierów 

wartościowych w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

[20)  spółce publicznej - rozumie się przez to spółkę, w której co najmniej jedna akcja jest 

zdematerializowana w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, z wyjątkiem spółki, której akcje zostały zarejestrowane na podstawie art. 5a 

ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;] 

<20) spółce publicznej – rozumie się przez to spółkę, której co najmniej jedna akcja 

jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do 

alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;> 

21)  państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo, które jest członkiem Unii 

Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

22)  firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to firmę inwestycyjną w rozumieniu przepisów 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

23)  Komisji - rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie 

z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 298); 

24)  Przewodniczącym Komisji - rozumie się przez to Przewodniczącego Komisji Nadzoru 

Finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym; 

25)  rozporządzeniu 809/2004 - rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (WE) nr 

809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie implementacji dyrektywy 2003/71/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie informacji zamieszczanych w prospekcie 

emisyjnym, formy prospektu emisyjnego, zamieszczania informacji poprzez odwołania, 

publikacji prospektu emisyjnego oraz rozpowszechniania informacji o charakterze 

reklamowym (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2004, str. 1); 

25a)   rozporządzeniu 596/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na 

rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 

2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 

2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm.); 
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25b)   rozporządzeniu 2016/301 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji 

(UE) 2016/301 z dnia 30 listopada 2015 r. uzupełniające dyrektywę 2003/71/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów 

technicznych dotyczących zatwierdzenia i publikacji prospektu emisyjnego oraz 

upowszechniania reklam i zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 (Dz. 

Urz. UE L 58 z 04.03.2016, str. 13); 

26)  instytucji kredytowej - rozumie się przez to podmiot prowadzący we własnym imieniu i 

na własny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, 

działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych 

pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów lub na wydawaniu pieniądza 

elektronicznego; 

27)  pośrednim nabyciu akcji - rozumie się przez to uzyskanie statusu podmiotu 

dominującego w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej posiadającej akcje spółki 

publicznej, lub w innej spółce kapitałowej lub osobie prawnej będącej wobec niej 

podmiotem dominującym oraz nabycie lub objęcie akcji spółki publicznej przez podmiot 

bezpośrednio lub pośrednio zależny; 

28)  dniu roboczym - rozumie się przez to każdy dzień od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

29)  uczestniku rynku uprawnień do emisji - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w 

art. 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 596/2014; 

30)   zorganizowanej platformie obrotu - rozumie się przez to zorganizowaną platformę 

obrotu w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

31)   informacji poufnej - rozumie się przez to informację poufną w rozumieniu art. 7 

rozporządzenia 596/2014. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 

852)  

Art. 40a. 

1. Prowadzenie działalności przez przedsiębiorcę w zakresie wytwarzania, przetwarzania, 

przerabiania, przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub 

wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz wprowadzenia do obrotu nowej substancji 
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psychoaktywnej wymaga zezwolenia Inspektora do spraw Substancji Chemicznych na tę 

substancję, zwanego dalej "zezwoleniem", z wyjątkiem prowadzenia takiej działalności 

przez jednostki i podmioty, o których mowa w art. 23, art. 24 i art. 24a, w zakresie 

określonym w tych przepisach. 

2. Przedsiębiorca: 

1)   posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 

ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 141 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534), 

2)   prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe korzystający, na podstawie umowy 

cywilnoprawnej z nieruchomości lub ruchomości: jednostki naukowej lub ośrodka 

innowacji akredytowanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki, służących 

prowadzeniu tych badań lub prac 

–   może rozpocząć prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1, w dniu następującym 

po dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia. 

3. Zezwolenie wydaje się na wniosek składany odrębnie dla każdej nowej substancji 

psychoaktywnej, zawierający: 

1)   imię i nazwisko lub nazwę i adres siedziby wnioskodawcy; 

2)   adres każdego miejsca prowadzenia działalności z użyciem nowej substancji 

psychoaktywnej objętej wnioskiem oraz określenie rodzaju lokalu lub pomieszczenia, w 

którym jest prowadzona ta działalność, i opis zastosowanych zabezpieczeń 

ograniczających dostęp do tej substancji w innym celu niż wskazany we wniosku; 

3)   nazwę zgodnie z IUPAC lub inną nazwę chemiczną zawierającą wszelkie informacje 

istotne dla opisu nowej substancji psychoaktywnej, jej nazwę zwyczajową lub jej 

synonim, jeżeli istnieje, wzór strukturalny oraz numer CAS (Chemical Abstracts Service) 

lub inne numery identyfikujące, jeżeli są dostępne; 

4)   rodzaj wnioskowanej działalności, zgodnie z ust. 1; 

5)   wskazanie celu, w jakim wnioskodawca chce uzyskać zezwolenie na określoną nową 

substancję psychoaktywną; 

6)   imię i nazwisko, adres lub nazwę i adres siedziby dostawcy lub odbiorcy albo 

potencjalnego dostawcy lub odbiorcy oraz numer zezwolenia, jeżeli posiada; 

7)   datę, podpis oraz nazwisko i imię wnioskodawcy albo pełnomocnika upoważnionego do 

prowadzenia spraw wnioskodawcy. 

4. Do wniosku dołącza się: 
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1)   certyfikat systemu zarządzania jakością w zakresie prowadzonej działalności określonej w 

ust. 1 lub opis procedur stosowanych w zakresie prowadzonej działalności określonej w 

ust. 1, z wyłączeniem wniosku o wydanie zezwolenia składanego przez 

mikroprzedsiębiorstwa; 

[2)   informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące osoby fizycznej będącej 

wspólnikiem (akcjonariuszem) spółki prowadzącej działalność w zakresie, o którym mowa 

w ust. 1, reprezentującej co najmniej 20% kapitału zakładowego, oraz członków zarządu, 

rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurentów takiej spółki oraz osoby fizycznej 

prowadzącej działalność gospodarczą.] 

<2) informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące osoby fizycznej będącej 

wspólnikiem (akcjonariuszem) spółki prowadzącej działalność w zakresie, o którym 

mowa w ust. 1, reprezentującej co najmniej 20% kapitału zakładowego, a w 

przypadku prostej spółki akcyjnej – posiadającej co najmniej 20% akcji tej spółki, 

oraz członków zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurentów 

takiej spółki oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.> 

5. Przedsiębiorca, który prowadzi działalność z zastosowaniem substancji, która została objęta 

wykazem nowych substancji psychoaktywnych, określonym w przepisach wydanych na 

podstawie art. 44f pkt 3, składa wniosek i dokumenty, o których mowa w ust. 3 i 4, nie 

później niż w terminie 12 miesięcy od dnia umieszczenia danej substancji w tym wykazie. 

6. Zezwolenie określa: 

1)   nazwę podmiotu posiadającego zezwolenie; 

2)   nazwę zgodnie z IUPAC lub inną nazwę chemiczną zawierającą wszelkie informacje 

istotne dla opisu nowej substancji psychoaktywnej, jej nazwę zwyczajową lub jej 

synonim, jeżeli istnieje, oraz numer CAS (Chemical Abstracts Service) lub inne numery 

identyfikujące, jeżeli są dostępne; 

3)   rodzaj prowadzonej działalności; 

4)   adres miejsca prowadzenia działalności; 

5)   termin ważności zezwolenia; 

6)   informacje lub warunki dodatkowe, jeżeli mają zastosowanie zgodnie z celem 

wnioskowanej działalności. 

[7. Inspektor do spraw Substancji Chemicznych podejmuje decyzję o wydaniu lub odmowie 

wydania zezwolenia w terminie 90 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku, biorąc 

pod uwagę kompetencje, wiarygodność i rzetelność wnioskodawcy. Inspektor odmawia 
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wydania zezwolenia, w przypadku gdy istnieją uzasadnione podstawy budzące 

wątpliwości co do kompetencji, wiarygodności i rzetelności wnioskodawcy, w tym 

skazania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, osoby fizycznej będącej wspólnikiem 

(akcjonariuszem) spółki prowadzącej działalność w zakresie, o którym mowa w ust. 1, 

reprezentującej co najmniej 20% kapitału zakładowego, oraz członków zarządu, rady 

nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurentów takiej spółki oraz osoby fizycznej 

prowadzącej działalność gospodarczą za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe.] 

<7. Inspektor do spraw Substancji Chemicznych podejmuje decyzję o wydaniu lub 

odmowie wydania zezwolenia w terminie 90 dni od daty otrzymania kompletnego 

wniosku, biorąc pod uwagę kompetencje, wiarygodność i rzetelność wnioskodawcy. 

Inspektor odmawia wydania zezwolenia, w przypadku gdy istnieją uzasadnione 

podstawy budzące wątpliwości co do kompetencji, wiarygodności i rzetelności 

wnioskodawcy, w tym skazania na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego 

Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, osoby 

fizycznej będącej wspólnikiem (akcjonariuszem) spółki prowadzącej działalność 

w zakresie, o którym mowa w ust. 1, reprezentującej co najmniej 20% kapitału 

zakładowego, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – posiadającej co najmniej 20% 

akcji tej spółki, oraz członków zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub 

prokurentów takiej spółki oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 

za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.> 

8. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia 

działalności, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji 

Inspektora do spraw Substancji Chemicznych o odmowie udzielenia zezwolenia. 

9. Zezwolenie wydaje się na okres 3 lat. 

10. Podmiot, któremu udzielono zezwolenia, składa wniosek o wydanie nowego zezwolenia 

w przypadku: 

1)   zmiany adresu siedziby podmiotu; 

2)   zmiany rodzaju prowadzonej działalności; 

3)   zmiany adresu miejsca prowadzenia działalności. 
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11. W przypadkach, o których mowa w ust. 10, dotychczasowe zezwolenie wygasa. 

12. Na pisemne wezwanie Inspektora do spraw Substancji Chemicznych przedsiębiorca 

wnioskujący o udzielenie zezwolenia lub posiadający zezwolenie przedkłada wszelkie 

informacje dodatkowe w zakresie zagadnień objętych wnioskiem, o którym mowa w ust. 

3. 

13. W przypadku gdy Inspektor do spraw Substancji Chemicznych uzyska informacje o 

niespełnianiu przez wnioskodawcę warunków zezwolenia lub o pojawieniu się informacji 

dających uzasadnione wątpliwości co do kompetencji, wiarygodności i rzetelności 

wnioskodawcy, Inspektor nakazuje usunięcie, w wyznaczonym przez niego terminie, 

stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami ustawy regulującymi 

działalność objętą zezwoleniem. 

14. Inspektor do spraw Substancji Chemicznych cofa zezwolenie w przypadku: 

1)   nieusunięcia w wyznaczonym terminie stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z 

przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem lub warunkami określonymi w 

zezwoleniu; 

2)   rażącego naruszenia warunków określonych w zezwoleniu; 

3)   prowadzenia działalności określonej w ust. 1 niezgodnie z zezwoleniem lub z 

naruszeniem zasad systemu zarządzania jakością lub procedur stosowanych w zakresie 

prowadzonej działalności określonej w ust. 1; 

4)   niesporządzenia dla każdej transakcji deklaracji zastosowania nowej substancji 

psychoaktywnej, o której mowa w art. 40b ust. 1; 

5)   nieprzekazania Inspektorowi do spraw Substancji Chemicznych, w terminie do dnia 31 

marca danego roku, informacji, za rok poprzedni o prowadzonej działalności w zakresie 

objętym zezwoleniem, o której mowa w art. 40c ust. 1; 

6)   niepodjęcia działalności objętej zezwoleniem lub zaprzestania jej wykonywania; 

[7)   skazania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, osoby fizycznej będącej wspólnikiem 

(akcjonariuszem) spółki prowadzącej działalność w zakresie, o którym mowa w ust. 1, 

reprezentującej co najmniej 20% kapitału zakładowego, oraz członków zarządu, rady 

nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurentów takiej spółki oraz osoby fizycznej 

prowadzącej działalność gospodarczą za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe.] 
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<7) skazania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, osoby fizycznej będącej 

wspólnikiem (akcjonariuszem) spółki prowadzącej działalność w zakresie, o którym 

mowa w ust. 1, reprezentującej co najmniej 20% kapitału zakładowego, a w 

przypadku prostej spółki akcyjnej – posiadającej co najmniej 20% akcji tej spółki, 

oraz członków zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurentów 

takiej spółki oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.> 

15. Udzielenie zezwolenia, odmowa jego udzielenia albo jego cofnięcie następuje w drodze 

decyzji administracyjnej. Decyzja o cofnięciu zezwolenia podlega natychmiastowemu 

wykonaniu. 

16. Za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia jest pobierana opłata w wysokości 200 zł, 

która stanowi dochód budżetu państwa. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany 

przez Inspektora do spraw Substancji Chemicznych. Dowód wniesienia opłaty dołącza się 

do wniosku. W przypadku braku dowodu uiszczenia opłaty wniosek pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2286, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 i 875) 

 

Art. 147. 

[Tajemnica zawodowa obejmuje informację uzyskaną, przez osobę wymienioną w art. 148 ust. 

1, w związku z podejmowanymi czynnościami służbowymi w ramach pozostawania w 

stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, 

dotyczącą chronionych prawem interesów podmiotów dokonujących czynności 

związanych z obrotem instrumentami finansowymi, lub innych czynności w ramach 

regulowanej ustawą działalności objętej nadzorem Komisji lub zagranicznego organu 

nadzoru, jak również dotyczącą czynności podejmowanych w ramach wykonywania tego 

nadzoru, w szczególności informację zawierającą:] 
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< Tajemnica zawodowa obejmuje informację uzyskaną, przez osobę wymienioną w art. 

148 ust. 1, w związku z podejmowanymi czynnościami służbowymi w ramach 

pozostawania w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o 

podobnym charakterze, dotyczącą chronionych prawem interesów podmiotów 

dokonujących czynności związanych z obrotem instrumentami finansowymi, lub 

innych czynności w ramach regulowanej ustawą działalności objętej nadzorem 

Komisji lub zagranicznego organu nadzoru, jak również dotyczącą czynności 

podejmowanych w ramach wykonywania tego nadzoru, oraz czynności związanych z 

prowadzeniem rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej, w szczególności 

informację zawierającą:> 

1)    dane identyfikujące stronę umowy lub innej czynności prawnej; 

2)   treść umowy lub przedmiot czynności prawnej; 

3)   dane o sytuacji majątkowej strony umowy, w tym oznaczenie rachunku papierów 

wartościowych, innego rachunku, na którym zapisywane są instrumenty finansowe 

niebędące papierami wartościowymi, lub rachunku pieniężnego służącego do obsługi tych 

rachunków, liczbę i oznaczenie instrumentów finansowych, oraz wartość środków 

zgromadzonych na tych rachunkach; 

4)   oznaczenie rachunku zbiorczego, liczbę i oznaczenie zapisanych na nim instrumentów 

finansowych oraz dane osób uprawnionych z tych instrumentów finansowych. 

 

Art. 150. 

1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji 

stanowiących taką tajemnicę: 

1)   bezpośrednio osobie, której ta informacja dotyczy, lub innemu podmiotowi, któremu 

osoba ta udzieliła pisemnego upoważnienia do otrzymania takich informacji, z 

zastrzeżeniem ust. 2; 

2)   w zawiadomieniu o przestępstwie oraz dokumentach przekazywanych w uzupełnieniu do 

zawiadomienia; 

3)    Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - w zakresie i na zasadach 

określonych w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu; 
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4)    organowi Krajowej Administracji Skarbowej lub osobom przez ten organ upoważnionym 

- w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań wynikających z ustawy z dnia 16 

listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej; 

5)   Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych - na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach, w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań; 

6)    organom podatkowym - na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w zakresie 

niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań; 

7)   przez dom maklerski bankowi będącemu w stosunku do tego domu maklerskiego 

podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. - Prawo bankowe - na potrzeby sporządzania skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego, oraz Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie niezbędnym do 

wykonywania nadzoru skonsolidowanego nad tym bankiem; 

7a)   przez dom maklerski podmiotowi podlegającemu w Rzeczypospolitej Polskiej lub w 

innym państwie członkowskim obowiązkom, o których mowa w przepisach działu IV 

rozdziału 1 oddziałów 2a i 2c lub w przepisach rozporządzenia 575/2013, w zakresie, w 

jakim jest to niezbędne do wykonania tych obowiązków; 

7b)   pomiędzy podmiotami zależnymi i dominującymi w grupie kapitałowej, do której należy 

dom maklerski, jeżeli informacje są objęte zakresem nadzoru skonsolidowanego, o ile 

przekazanie tych informacji jest niezbędne do wykonania obowiązków, o których mowa 

w przepisach art. 110b, art. 110c, art. 110e, art. 110g ust. 2, art. 110m, art. 110p, art. 110q, 

art. 110v lub art. 110w oraz w przepisach działu IV rozdziału 1 oddziału 2c; 

8)   przez firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze: 

a)  w przypadku określonym w art. 54 i art. 152, 

b)  w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu 

informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 470, z 

późn. zm.); 

9)   przez dom maklerski, zagraniczną osobę prawną, o której mowa w art. 115 ust. 1, lub 

przez zagraniczną firmę inwestycyjną: 

a)  podmiotowi wiodącemu w rozumieniu art. 4 ust. 5 i 6 ustawy o nadzorze uzupełniającym, 

b)  koordynatorowi w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy o nadzorze uzupełniającym, 

c)  koordynatorowi zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze 

uzupełniającym 

- w wykonaniu obowiązków określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym; 
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10)  przez Krajowy Depozyt, spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, domy maklerskie, 

banki prowadzące działalność maklerską oraz banki powiernicze - w zakresie określonym 

w art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej; 

11)  przez uczestników Krajowego Depozytu lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał 

wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, spółce 

publicznej, w przypadku określonym w art. 91 ust. 11 ustawy o ofercie publicznej; 

12)  między Komisją lub właściwym organem nadzoru w innym państwie członkowskim a: 

a)   firmą audytorską badającą sprawozdania finansowe domu maklerskiego, banku 

prowadzącego działalność maklerską, banku powierniczego lub firmą audytorską badającą 

sprawozdania finansowe zagranicznej firmy inwestycyjnej, 

b)  sędzią-komisarzem, nadzorcą sądowym, syndykiem lub zarządcą albo likwidatorem domu 

maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską, banku powierniczego lub 

organem odpowiedzialnym za prowadzenie postępowania upadłościowego lub 

likwidacyjnego zagranicznej firmy inwestycyjnej 

- jeżeli informacje te są niezbędne do wykonywania zadań w zakresie nadzoru przez Komisję 

lub właściwy organ nadzoru w innym państwie członkowskim albo do skutecznego 

prowadzenia postępowania upadłościowego, sprawowania zarządu masą upadłości lub 

prowadzenia likwidacji, lub - w zakresie informacji określonych przepisami o 

rachunkowości - do celów badania sprawozdań finansowych tych domów maklerskich, 

banków lub zagranicznych firm inwestycyjnych; 

13)  Krajowemu Depozytowi - jeżeli informacje te są niezbędne do wykonywania jego 

ustawowych zadań, w szczególności związanych z tworzeniem, organizacją i 

zarządzaniem systemem rekompensat; 

13a)  spółce, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o 

których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2, jeżeli informacje te są niezbędne do 

wykonywania tych czynności; 

13b)  przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 4 lub 5 albo ust. 2 pkt 3 

emitentowi papierów wartościowych, podmiotowi wykonującemu poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów 

wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami 
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wartościowymi albo uprawnionemu do prowadzenia poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej rachunków, na których są rejestrowane papiery wartościowe, za pośrednictwem 

którego papiery wartościowe, których dotyczą te informacje, są rejestrowane w depozycie 

papierów wartościowych, w przypadkach określonych w art. 54 ust. 2; 

13c)  
(18)

 przez Krajowy Depozyt zgodnie z art. 48 ust. 5e; 

14)  przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela: 

a)  do publicznej wiadomości w zakresie dotyczącym treści podjętych uchwał i decyzji, także 

w sprawach indywidualnych, jeżeli ze względu na interes rynku instrumentów 

finansowych, rynku towarów giełdowych lub rynku działalności funduszy 

inwestycyjnych, Komisja uznała przekazanie takiej informacji za uzasadnione, 

b)  do publicznej wiadomości w trybie i na warunkach, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 2b 

ustawy o nadzorze, 

c)  w postępowaniu wyjaśniającym, w przypadku określonym w art. 38 ust. 5 ustawy o 

nadzorze, 

d)  w przypadkach określonych w art. 20 i art. 23 ustawy o nadzorze, 

e)   w przypadkach określonych w art. 151 oraz w art. 21 ust. 1, art. 21a, art. 22 i art. 24a 

ustawy o nadzorze, a także w art. 62a ust. 2, art. 96 ust. 10-10c oraz art. 97 ust. 1f ustawy 

o ofercie publicznej, 

f)  do publicznej wiadomości w zakresie wyników testów warunków skrajnych 

przeprowadzonych zgodnie z art. 110t, 

g)  
(19)

 na wniosek klienta domu maklerskiego na potrzeby wszczętego lub planowanego 

postępowania cywilnego przeciwko domowi maklerskiemu, którego upadłość ogłoszono; 

15)  przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela: 

a)  (uchylona), 

b)  Prezesowi Narodowego Banku Polskiego - jeżeli informacje te są niezbędne w celu 

realizacji ustawowych zadań Narodowego Banku Polskiego w zakresie polityki pieniężnej 

oraz nadzoru nad systemem płatności, 

c)  monitorującemu aukcję - w przypadku, o którym mowa w art. 53 ust. 3 i 4 rozporządzenia 

1031/2010, 

d)   do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Giełd i Papierów Wartościowych, Europejskiej Rady do spraw Ryzyka Systemowego, 

Komitetu Stabilności Finansowej, Europejskiego Systemu Banków Centralnych, 
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Europejskiego Banku Centralnego, do banków centralnych w innych państwach 

członkowskich oraz do właściwego organu nadzoru w innym państwie członkowskim, 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, organów do spraw przymusowej restrukturyzacji 

w innych państwach członkowskich, w zakresie koniecznym do realizacji zadań 

ustawowych oraz zadań określonych przez bezpośrednio stosowane akty prawa 

europejskiego, 

e)   w przypadkach, o których mowa w art. 30 ust. 2, art. 32a i art. 33 ust. 2 ustawy o 

nadzorze, 

f)   ministrowi właściwemu do spraw budżetu - w zakresie niezbędnym do realizacji 

ustawowych zadań związanych z organizacją rynku obrotu skarbowymi papierami 

wartościowymi w sposób, o którym mowa w art. 13d ust. 1 i 2, 

g)   ministrowi właściwemu do spraw środowiska lub do Krajowego ośrodka bilansowania i 

zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o 

systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1271 i 1669) - w zakresie administrowania systemem handlu uprawnieniami do 

emisji gazów cieplarnianych, 

h)   Agencji do spraw Współpracy Organów Regulacji Energetyki - w przypadkach 

określonych w art. 32c ust. 14 i art. 32e ust. 5, 

i)   Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki - w zakresie niezbędnym do wydania opinii, o 

których mowa w art. 32c ust. 6 pkt 1 i art. 32e ust. 6 pkt 1, oraz prowadzenia współpracy, 

o której mowa w art. 32c ust. 15 pkt 1, 

j)   ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych - w zakresie niezbędnym do wydania 

opinii, o których mowa w art. 32c ust. 6 pkt 2 i art. 32e ust. 6 pkt 2, oraz prowadzenia 

współpracy, o której mowa w art. 32c ust. 15 pkt 2, 

k)   właściwemu ministrowi kierującemu działem administracji rządowej obejmującym 

sprawy produkcji, wydobycia lub obrotu określonym towarem, innym niż paliwo, energia 

lub produkt rolny - w zakresie niezbędnym do wydania opinii, o których mowa w art. 32c 

ust. 6 pkt 3 i art. 32e ust. 6 pkt 3, oraz prowadzenia współpracy, o której mowa w art. 32c 

ust. 15 pkt 3, 

l)   spółce prowadzącej rynek regulowany - w przypadkach określonych w art. 163a; 

16)   w przypadkach określonych w art. 64a, art. 68a ust. 13, art. 68f ust. 1 i 2 oraz art. 89 ust. 

4; 
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17)   przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy w związku z zawarciem lub 

wykonywaniem umowy związanej z prowadzeniem działalności maklerskiej lub 

powierniczej, w tym umowy, o której mowa w art. 81a ust. 1, lub umowy, o której mowa 

w art. 79 ust. 1, o ile przekazanie tych informacji jest niezbędne dla zawarcia lub 

wykonania umowy; 

17a)   przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego w związku z zawarciem lub 

wykonywaniem umowy, o której mowa w art. 81f ust. 1, o ile przekazanie tych informacji 

jest niezbędne do zawarcia lub wykonywania tej umowy; 

18)  przez spółki prowadzące rynek regulowany monitorującemu aukcję - w zakresie 

wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 53 ust. 3 i 4 rozporządzenia 1031/2010; 

18a)   przez spółkę prowadzącą rynek regulowany w związku z zawarciem lub 

wykonywaniem umowy, o której mowa w art. 16b ust. 1, o ile przekazanie tych informacji 

jest niezbędne dla zawarcia lub wykonania umowy; 

19)  Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, komitetom 

ustanowionym przez ten organ oraz powołanym przez nie grupom - w celu realizacji ich 

zadań i uprawnień; 

20)  Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych - w zakresie 

dotyczącym treści informacji zawartych w zaleceniach, o których mowa w art. 68 ust. 5 

ustawy o ofercie publicznej, oraz decyzjach podjętych przez Komisję - w celu ich 

publikacji; 

21)   przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, lub przez 

uczestników Krajowego Depozytu lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał 

wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, 

Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu - w zakresie: 

a)  dotyczącym liczby papierów wartościowych zapisanych na prowadzonych przez te 

podmioty rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, na dzień 

wskazany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 

b)  danych umożliwiających identyfikację osób uprawnionych z papierów wartościowych 

wskazanych w decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie wszczęcia 

przymusowej restrukturyzacji albo w sprawie umorzenia lub konwersji instrumentów 

kapitałowych podmiotu w restrukturyzacji, albo w sprawie umorzenia lub konwersji 
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zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji, a także liczby tych papierów wartościowych 

posiadanych przez te osoby, na dzień umorzenia lub konwersji określony w tej decyzji 

- jeżeli informacje te są niezbędne do realizacji ustawowych zadań Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego, przy czym Bankowy Fundusz Gwarancyjny może wystąpić o te 

informacje do uczestników Krajowego Depozytu lub spółki, której Krajowy Depozyt 

przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 

1-6, odpowiednio, za pośrednictwem Krajowego Depozytu lub za pośrednictwem tej 

spółki; 

22)   przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, Bankowemu 

Funduszowi Gwarancyjnemu - w zakresie umożliwiającym identyfikację uczestników 

prowadzących rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, na których, 

według stanu na dany dzień, zapisane były papiery wartościowe wskazane przez Bankowy 

Fundusz Gwarancyjny, jeżeli informacje te są niezbędne do realizacji ustawowych zadań 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego[.]  <;> 

<23) przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy spółce, której akcje są 

zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez tę firmę lub ten bank, 

lub jej akcjonariuszowi – w przypadku i zakresie określonych w art. 300
35

 ustawy z 

dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.> 

2. 
(20)

 Osoby, o których mowa w art. 148 ust. 1, są obowiązane do zachowania w tajemnicy 

informacji dotyczących udzielania Policji informacji na zasadach określonych w art. 20 

ust. 4-10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, oraz dotyczące zawiadomienia, o 

którym mowa w art. 20 ust. 13 tej ustawy. Zachowanie tajemnicy obowiązuje wobec osób, 

których ta informacja dotyczy, oraz osób trzecich, z wyjątkiem osób reprezentujących 

Komisję oraz pracowników Urzędu Komisji, którym informacje te są przekazywane w 

związku z wykonywaniem ustawowo określonych zadań w zakresie nadzoru. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy 

organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej 

niektórych przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1411 i 1775 oraz z 2014 r. poz. 1662) 
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Art. 2. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   organie publicznym - należy przez to rozumieć organ administracji rządowej, inny organ 

państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego lub związku tych jednostek, a także 

inny podmiot, który z mocy prawa lub na podstawie czynności prawnej realizuje zadania z 

zakresu administracji publicznej; 

2)   organie nadzorującym - należy przez to rozumieć w przypadku: 

a)  przedsiębiorców publicznych, na których działalność organy publiczne wywierają 

decydujący wpływ w sposób bezpośredni - organ publiczny sprawujący nadzór nad 

działalnością danego przedsiębiorcy publicznego na mocy odrębnych przepisów, a w 

stosunku do: 

–  spółek z udziałem Skarbu Państwa - organ publiczny wykonujący prawa z akcji lub z 

udziałów należących do Skarbu Państwa, 

–  spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków - organ publiczny 

wykonujący prawa z akcji lub z udziałów należących do jednostek samorządu 

terytorialnego lub ich związków, 

–  przedsiębiorstw państwowych - organ założycielski, 

–  przedsiębiorstw komunalnych - organ jednostki samorządu terytorialnego albo jej jednostki 

pomocniczej utworzonej na podstawie odrębnych przepisów, pełniący funkcję organu 

założycielskiego, 

b)  przedsiębiorców publicznych, na których działalność przedsiębiorca publiczny, o którym 

mowa w lit. a, wywiera decydujący wpływ - organ nadzorujący tego przedsiębiorcę; 

3)   decydującym wpływie - należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie 

oddziaływanie na działalność danego przedsiębiorcy, polegające na: 

a)  dysponowaniu większością głosów w organach przedsiębiorcy (zależnego), także na 

podstawie porozumień z innymi podmiotami lub 

b)  uprawnieniu do powoływania lub odwoływania większości członków organów 

przedsiębiorcy (zależnego), także na podstawie porozumień z innymi podmiotami, lub 

c)  sytuacji, w której więcej niż połowa członków zarządu drugiego przedsiębiorcy 

(zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi 

funkcje kierownicze pierwszego przedsiębiorcy bądź innego przedsiębiorcy pozostającego 

z tym pierwszym w stosunku zależności, lub 
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d)  zdolności do decydowania w inny sposób o kierunkach działalności przedsiębiorcy 

(zależnego), w szczególności na podstawie umowy przewidującej zarządzanie tym 

przedsiębiorcą; 

4)   przedsiębiorcy publicznym - należy przez to rozumieć każdy podmiot prowadzący 

działalność gospodarczą, bez względu na sposób działania oraz formę organizacyjno-

prawną, w szczególności spółkę handlową, spółdzielnię, przedsiębiorstwo państwowe, 

towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych oraz bank państwowy, na którego działalność 

organ publiczny wywiera decydujący wpływ, niezależnie od wpływu wywieranego na 

niego przez inne podmioty; 

5)   przedsiębiorcy lub działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć odpowiednio 

przedsiębiorcę lub działalność gospodarczą, do których mają zastosowanie reguły 

konkurencji określone w przepisach części trzeciej tytułu VI rozdziału 1 Traktatu 

ustanawiającego Wspólnotę Europejską; 

6)   przysporzeniu ze środków publicznych - należy przez to rozumieć przysporzenie 

dokonane na rzecz określonego przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej, jeżeli jest realizowane bezpośrednio ze środków publicznych 

lub z takich środków przekazanych innym podmiotom, albo przysporzenie, które 

pomniejsza lub może pomniejszyć środki publiczne należne od tego przedsiębiorcy; 

7)   środkach publicznych - należy przez to rozumieć również środki przedsiębiorcy 

publicznego; 

8)   odrębnej ewidencji - należy przez to rozumieć ewidencję wyodrębnioną w ramach ksiąg 

rachunkowych przedsiębiorcy; 

9)   przedsiębiorcy publicznym działającym w sektorze przetwórstwa przemysłowego - należy 

przez to rozumieć przedsiębiorcę publicznego, który w ostatnim roku obrotowym uzyskał 

co najmniej 50 % przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z 

działalności w zakresie przetwórstwa przemysłowego, oznaczonej zgodnie z Polską 

Klasyfikacją Działalności (sekcja D); 

10)  prawach specjalnych - należy przez to rozumieć przysługujące z mocy prawa lub 

przyznane przez organy publiczne niezgodnie z zasadą obiektywizmu, proporcjonalności i 

niedyskryminacji, określonej liczbie przedsiębiorców, prawa, które na wyznaczonym 

obszarze geograficznym: 

a)  ograniczają do co najmniej dwóch liczbę przedsiębiorców uprawnionych do wykonywania 

określonego rodzaju działalności lub 
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b)  wyznaczają co najmniej dwóch konkurujących ze sobą przedsiębiorców, jako 

uprawnionych do wykonywania określonego rodzaju działalności, lub 

c)  przez szczególne uprzywilejowanie co najmniej jednego przedsiębiorcy, skutkują 

powstaniem na tym obszarze geograficznym zróżnicowanych warunków konkurencji dla 

tego przedsiębiorcy oraz jego konkurentów; 

11)  prawach wyłącznych - należy przez to rozumieć przysługujące z mocy prawa lub 

przyznane przez organy publiczne prawa, które zastrzegają na rzecz danego 

przedsiębiorcy wyłączność na wykonywanie określonego rodzaju działalności na 

wyznaczonym obszarze geograficznym; 

12)  usługach w ogólnym interesie gospodarczym - należy przez to rozumieć usługi, o których 

mowa w art. 86 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 

[2. Jeżeli w spółce, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, udziały posiada Skarb Państwa oraz 

jednostka samorządu terytorialnego lub związek takich jednostek, albo różne jednostki 

samorządu terytorialnego, organ nadzorujący ustala się, biorąc pod uwagę wielkość 

udziału w kapitale zakładowym spółki.] 

<2. Jeżeli w spółce, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, udziały posiada Skarb Państwa 

oraz jednostka samorządu terytorialnego lub związek takich jednostek, albo różne 

jednostki samorządu terytorialnego, organ nadzorujący ustala się, biorąc pod uwagę 

wielkość udziału w kapitale zakładowym spółki, a w przypadku prostej spółki 

akcyjnej – w ogólnej liczbie akcji tej spółki.> 

3. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ustawie, przelicza się na walutę polską 

według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy 

kończący dany rok obrotowy, z wyjątkiem art. 17, w którym przyjmuje się średni kurs 

ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy kończący ostatni rok 

obrotowy. 

Art. 3. 

 1. W celu zapewnienia przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami 

publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi, przedsiębiorca publiczny prowadzi księgi 

rachunkowe i dokumentację dotyczącą jego sytuacji prawnej oraz ekonomiczno-

finansowej, w sposób przedstawiający rzetelnie i jasno: 

1)   dokonane na jego rzecz przysporzenia ze środków publicznych; 

2)   rzeczywisty sposób wykorzystania przysporzenia ze środków publicznych; 
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3)   bezpośrednie lub pośrednie powiązania organizacyjne i finansowe pomiędzy nim a 

organami publicznymi. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności przysporzenia ze środków 

publicznych polegającego na: 

1)   pokryciu strat wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej lub 

nieuczestniczeniu w zyskach; 

[2)   dokapitalizowaniu przedsiębiorcy, w tym przez nabycie akcji i udziałów w podwyższonym 

kapitale zakładowym;] 

<2) dokapitalizowaniu przedsiębiorcy, w tym przez nabycie akcji i udziałów 

w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub 

spółki akcyjnej albo nowych akcji prostej spółki akcyjnej;> 

3)   udzieleniu dotacji; 

4)   udzieleniu pożyczki lub kredytu na warunkach korzystniejszych od oferowanych na 

rynku; 

5)   udzieleniu poręczenia i gwarancji przedsiębiorcy lub za zobowiązania przedsiębiorcy - na 

warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku; 

6)   umorzeniu należności, innym zwolnieniu z obowiązku zapłaty należności lub zaniechaniu 

dochodzenia jej zapłaty; 

7)   zrzeczeniu się zwykłego zwrotu z zainwestowanych środków publicznych; 

8)   rekompensacie z tytułu nałożonych przez organy publiczne obciążeń finansowych. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.) 

Art. 67g. 

1. Członkowie składu orzekającego, ich małżonkowie, zstępni i wstępni w linii prostej nie 

mogą być: 

1)   właścicielami, osobami zatrudnionymi lub współpracującymi z podmiotem leczniczym 

prowadzącym szpital lub z ubezpieczycielem, o których mowa w art. 67i ust. 2, oraz 

członkami organów tego podmiotu lub ubezpieczyciela; 
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2)   członkami organów oraz osobami zatrudnionymi w podmiocie tworzącym w rozumieniu 

przepisów o działalności leczniczej, jeżeli podmiot ten utworzył podmiot leczniczy 

niebędący przedsiębiorcą, który prowadzi szpital, o którym mowa w art. 67i ust. 2 pkt 1; 

[3)   posiadaczami akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału 

zakładowego w spółkach handlowych będących podmiotami leczniczymi prowadzącymi 

szpital, o którym mowa w art. 67i ust. 2 pkt 1, oraz ubezpieczyciela, o którym mowa w art. 

67i ust. 2 pkt 2.] 

<3) posiadaczami akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału 

zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej, a w 

przypadku prostej spółki akcyjnej – więcej niż 10% akcji tej spółki, będących 

podmiotami leczniczymi prowadzącymi szpital, o którym mowa w art. 67i ust. 2 pkt 

1, oraz ubezpieczyciela, o którym mowa w art. 67i ust. 2 pkt 2.> 

2. Członek składu orzekającego podlega wyłączeniu w postępowaniu w sprawach, w których: 

1)   jest podmiotem składającym wniosek lub pozostaje z tym podmiotem w takim stosunku 

prawnym, że wynik postępowania przed wojewódzką komisją ma wpływ na jego prawa i 

obowiązki; 

2)   pozostaje z podmiotem składającym wniosek w takim stosunku osobistym, że wywołuje 

to wątpliwości co do jego bezstronności; 

3)   podmiotem składającym wniosek jest jego małżonek, krewny lub powinowaty w linii 

prostej, krewny boczny do czwartego stopnia i powinowaty boczny do drugiego stopnia; 

4)   podmiot składający wniosek jest związany z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub 

kurateli; 

5)   był lub jest pełnomocnikiem albo przedstawicielem ustawowym podmiotu składającego 

wniosek. 

3. Powody wyłączenia członka składu orzekającego trwają także po ustaniu małżeństwa, 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

4. Przed powołaniem do składu orzekającego członkowie wojewódzkiej komisji składają 

oświadczenie o braku okoliczności określonych w ust. 1 i 2, zwane dalej "oświadczeniem 

o braku konfliktu interesów". 

5. Członkowie wojewódzkiej komisji są obowiązani do zachowania w tajemnicy uzyskanych 

w toku postępowania przed komisją informacji dotyczących pacjenta, w tym także po 

ustaniu członkostwa w komisji. 
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6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się także do osób niebędących członkami wojewódzkiej komisji, 

którym komisja zleciła przygotowanie opinii. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia 

o braku konfliktu interesów, mając na celu uzyskanie pełnych informacji o 

okolicznościach określonych w ust. 1 i 2. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1475 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534)  

Art. 83a. 

 1. Akademia i jej instytuty, w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury 

badawczej lub zarządzania nią, mogą tworzyć spółki kapitałowe. 

2. Akademia i jej instytuty mogą tworzyć spółki, o których mowa w ust. 1, a także 

przystępować do nich, wspólnie z innymi jej instytutami, uczelniami lub instytutami 

badawczymi. 

3. Uprzedniego zgłoszenia Prezesowi Akademii wymaga: 

1)   utworzenie spółki kapitałowej z uczelnią niepubliczną lub podmiotem innym niż 

wymienione w ust. 2; 

2)   przystąpienie do spółki kapitałowej, której wspólnikiem lub akcjonariuszem jest uczelnia 

niepubliczna lub podmiot inny niż wymienione w ust. 2. 

4. Prezes Akademii zasięga opinii ministra właściwego do spraw nauki, a następnie może 

sprzeciwić się dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 3, w terminie 45 dni od dnia 

doręczenia zgłoszenia. 

5. Dokonanie czynności, o której mowa w ust. 3, może nastąpić, jeżeli w terminie 45 dni od 

dnia doręczenia zgłoszenia Prezes Akademii nie wniósł sprzeciwu, o którym mowa w ust. 

4. Zgłoszona czynność niedokonana w okresie roku od dnia doręczenia zgłoszenia 

wymaga dokonania nowego zgłoszenia. 

[6. Uczelnia niepubliczna lub podmioty inne niż wymienione w ust. 2 mogą posiadać w spółce 

kapitałowej, której wspólnikiem lub akcjonariuszem jest Akademia lub jej instytuty, akcje 

lub udziały stanowiące łącznie nie więcej niż 25% ogólnej liczby głosów lub kapitału 

zakładowego.] 
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<6. Uczelnia niepubliczna lub podmioty inne niż wymienione w ust. 2 mogą posiadać w 

spółce kapitałowej, której wspólnikiem lub akcjonariuszem jest Akademia lub jej 

instytuty, akcje lub udziały stanowiące łącznie nie więcej niż 25% ogólnej liczby 

głosów lub kapitału zakładowego, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – nie więcej 

niż 25% ogólnej liczby głosów lub ogólnej liczby akcji.> 

7. Spółka, o której mowa w ust. 1, może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo 

działalność gospodarczą związaną z wykorzystaniem i udostępnianiem infrastruktury 

badawczej. 

8. Spółka, o której mowa w ust. 1, przeznacza zysk na działania związane z rozbudową 

infrastruktury badawczej lub prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959) 

 

Art. 6. 

 1. Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej 

albo wojewodę może, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o 

zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, 1669, 1735 i 

2024), utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie: 

1)   spółki kapitałowej; 

2)   jednostki budżetowej; 

3)   jednostki wojskowej; 

4)   samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

2. Jednostka samorządu terytorialnego może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w 

formie: 

1)   spółki kapitałowej; 

2)   jednostki budżetowej; 

3)   samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

3. (uchylony). 

4. Do spółki kapitałowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie stosuje się przepisów o gospodarce 

komunalnej. 
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5. (uchylony). 

6. Uczelnia medyczna może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej albo spółki kapitałowej. 

[7. W spółce kapitałowej określonej w ust. 6 wykonującej działalność leczniczą, o której 

mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2, wartość nominalna udziałów albo akcji należących do uczelni 

medycznej nie może stanowić mniej niż 51% kapitału zakładowego spółki oraz uczelnia ta 

dysponuje bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na 

walnym zgromadzeniu. Udziały albo akcje w tej spółce poza uczelniami medycznymi mogą 

posiadać wyłącznie Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz 

jednoosobowe spółki Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.] 

<7. W spółce kapitałowej określonej w ust. 6 wykonującej działalność leczniczą, o której 

mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2, wartość nominalna udziałów albo akcji należących do 

uczelni medycznej nie może stanowić mniej niż 51% kapitału zakładowego spółki, a 

w przypadku prostej spółki akcyjnej należących do uczelni medycznej nie może 

stanowić mniej niż 51% ogólnej liczby akcji tej spółki, oraz uczelnia ta dysponuje 

bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym 

zgromadzeniu. Udziały albo akcje w tej spółce poza uczelniami medycznymi mogą 

posiadać wyłącznie Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz 

jednoosobowe spółki Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki 

państwa.> 

8. Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo 

wojewodę oraz jednostka samorządu terytorialnego mogą przystępować do spółki 

kapitałowej wykonującej działalność leczniczą. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

[9. W spółce kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1, lub do której 

przystąpiły podmioty, o których mowa w ust. 8, wartość nominalna udziałów albo akcji 

należących do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego nie może stanowić 

mniej niż 51% kapitału zakładowego spółki oraz Skarb Państwa lub jednostka samorządu 

terytorialnego dysponuje bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników 

albo na walnym zgromadzeniu.] 

<9. W spółce kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1, lub do której 

przystąpiły podmioty, o których mowa w ust. 8, wartość nominalna udziałów albo 

akcji należących do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego nie 

może stanowić mniej niż 51% kapitału zakładowego spółki, a w przypadku prostej 
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spółki akcyjnej liczba akcji należących do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego nie może stanowić mniej niż 51% ogólnej liczby akcji tej spółki, oraz 

Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego dysponuje bezpośrednio 

większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu.> 

10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się, jeżeli nabywcą lub obejmującym akcje spółki prowadzącej 

działalność w zakresie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o 

lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o 

gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056), jest spółka kapitałowa, wobec 

której Skarb Państwa sprawuje kontrolę w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 

1669). 

[11. W spółce kapitałowej, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub 

uczelnia medyczna posiada udziały albo akcje o wartości nominalnej nie mniejszej niż 

51% kapitału zakładowego spółki, nie wypłaca się dywidendy.] 

<11. W spółce kapitałowej, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu 

terytorialnego lub uczelnia medyczna posiada udziały albo akcje o wartości 

nominalnej nie mniejszej niż 51% kapitału zakładowego spółki, a w przypadku 

prostej spółki akcyjnej – nie mniej niż 51% ogólnej liczby akcji tej spółki, nie 

wypłaca się dywidendy.> 

Art. 41. 

 1. [W podmiocie leczniczym działającym w formie spółki kapitałowej utworzonej przez Skarb 

Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub uczelnię medyczną albo do którego 

podmioty te przystąpiły na podstawie art. 6 ust. 8 i w którym posiadają udziały albo akcje 

reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego uchwały zgromadzenia 

wspólników albo walnego zgromadzenia dotyczące:] 

 <W podmiocie leczniczym działającym w formie spółki kapitałowej utworzonej przez 

Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub uczelnię medyczną albo do 

którego podmioty te przystąpiły na podstawie art. 6 ust. 8 i w którym posiadają 

udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego, a w 

przypadku prostej spółki akcyjnej – co najmniej 51% ogólnej liczby akcji tej spółki, 

uchwały zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia dotyczące:> 
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1)   rozwiązania spółki, 

2)   zbycia przedsiębiorstwa spółki, 

3)   zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, 

[4)   zbycia udziałów albo akcji, które powoduje utratę udziału większościowego w kapitale 

zakładowym spółki,] 

<4) zbycia udziałów albo akcji, które powoduje utratę udziału większościowego 

w kapitale zakładowym spółki albo zmniejszenie liczby posiadanych akcji prostej 

spółki akcyjnej poniżej 51% ogólnej liczby akcji tej spółki,> 

5)   istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki 

- są podejmowane większością trzech czwartych głosów. 

2. 
(13)

 Członkowie rady nadzorczej reprezentujący Skarb Państwa, jednostkę samorządu 

terytorialnego lub uczelnię medyczną w podmiocie, o którym mowa w ust. 1, są 

powoływani spośród osób spełniających wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1-3 i 5 

ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, przy 

czym członkowie rady nadzorczej wskazani przez jednostkę samorządu terytorialnego nie 

muszą posiadać pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i 

państwowych osób prawnych. 

Art. 74. 

1. W przypadku określonym w art. 73 ust. 2 podmioty tworzące będące jednostkami 

samorządu terytorialnego zawierają, na podstawie uchwał organów stanowiących tych 

jednostek, porozumienie obejmujące: 

1)   nazwy i adresy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej mających 

podlegać przekształceniu w spółkę kapitałową; 

2)   określenie poszczególnych składników mienia wnoszonego do spółki tytułem aportu 

przez poszczególne podmioty tworzące; 

[3)   określenie wartości i liczby udziałów albo akcji obejmowanych w zamian za aporty, o 

których mowa w pkt 2;] 

<3) określenie wartości i liczby udziałów albo akcji, a w przypadku prostej spółki 

akcyjnej – liczby akcji obejmowanych, w zamian za aporty, o których mowa 

w pkt 2;> 

4)   wskazanie podmiotu tworzącego, który będzie wykonywał zadania organu dokonującego 

przekształcenia; 
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5)   zakres i wysokość kosztów przekształcenia ponoszonych przez poszczególne podmioty 

tworzące; 

6)   wskazanie członków organów spółki pierwszej kadencji. 

2. Do porozumienia dołącza się projekt umowy spółki (statutu) i projekt regulaminu 

organizacyjnego. 

Art. 115. 

1. Na realizację zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1 i 4-7, podmioty wykonujące 

działalność leczniczą mogą uzyskać środki finansowe na podstawie umowy zawartej: 

1)   ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez ministra, centralny organ administracji 

rządowej, wojewodę, a także z jednostką samorządu terytorialnego lub z uczelnią 

medyczną; 

2)   z innym podmiotem uprawnionym do finansowania tych zadań na podstawie odrębnych 

przepisów. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji, o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z 

dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1307 i 1669) oraz w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544). 

3. Na realizację zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1-6, podmioty wykonujące 

działalność leczniczą mogą uzyskać od podmiotu, o którym mowa w ust. 1, z wyjątkiem 

uczelni medycznej, dotację w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z 

zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Dotację, o której mowa w ust. 3, na realizację zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 

2 i 3, może przyznać: 

1)   minister właściwy do spraw zdrowia: 

[a)  spółce kapitałowej, w której reprezentowany przez niego Skarb Państwa posiada udziały 

albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego, 

b)  spółce kapitałowej wykonującej działalność leczniczą, w której uczelnia medyczna posiada 

udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego,] 

<a) spółce kapitałowej, w której reprezentowany przez niego Skarb Państwa posiada 

udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego, a w 

przypadku prostej spółki akcyjnej – co najmniej 51% ogólnej liczby akcji tej spółki, 
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b) spółce kapitałowej wykonującej działalność leczniczą, w której uczelnia medyczna 

posiada udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego, a 

w przypadku prostej spółki akcyjnej – co najmniej 51% ogólnej liczby akcji tej 

spółki,> 

c)  samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem 

tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia albo uczelnia medyczna; 

2)   inny minister, centralny organ administracji rządowej oraz wojewoda: 

[a)  spółce kapitałowej, w której reprezentowany przez niego Skarb Państwa posiada udziały 

albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego,] 

<a) spółce kapitałowej, w której reprezentowany przez niego Skarb Państwa posiada 

udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego, a w 

przypadku prostej spółki akcyjnej – co najmniej 51% ogólnej liczby akcji tej 

spółki,> 

b)  samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, dla którego jest podmiotem 

tworzącym. 

4a. Podmiot leczniczy może uzyskać dotację od podmiotów, o których mowa w ust. 4, 

wyłącznie na realizację zadania, o którym mowa w art. 114 ust. 1 pkt 2 i 3, dla którego 

została wydana pozytywna opinia, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. 

4b. Podmiot leczniczy ubiegający się o dotację, o której mowa w ust. 4, przedkłada 

właściwemu organowi pozytywną opinię, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, wraz z wnioskiem o dotację. 

5. Do warunków i trybu przekazywania środków publicznych na podstawie umowy, o której 

mowa w ust. 1, nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, chyba że 

przepisy odrębne stanowią inaczej. 

6. Dotacja, o której mowa w ust. 3, niewykorzystana, wykorzystana niezgodnie z 

przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na 

zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych. 
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U S T A W A     z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 i 2243)  

 

Art. 19. 

1. Spółka może, o ile jej statut tak stanowi, emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji 

emitowanych przez spółkę w zamian za te obligacje, zwane dalej "obligacjami 

zamiennymi". 

<1a. W przypadku gdy emitentem jest prosta spółka akcyjna, obligacje zamienne mogą 

być oferowane wyłącznie za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, chyba że obligacje 

zamienne są oferowane wyłącznie akcjonariuszom tej spółki.> 

2. Obligacje zamienne nie mogą być emitowane poniżej wartości nominalnej ani wydawane 

przed pełną wpłatą. 

[3. Uchwała o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych w zamian za te obligacje 

podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego. Jeżeli emitentem jest spółka, która podlega 

obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, wzmianka o uchwale wskazująca 

maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego również podlega wpisowi do 

tego rejestru. Data przydziału i wydania obligacji nie może być wcześniejsza niż data 

wpisu.] 

<3. Uchwała o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych w zamian za te obligacje 

podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego. Jeżeli emitentem jest spółka, która podlega 

obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, wzmianka o uchwale 

wskazująca maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, a w 

przypadku prostej spółki akcyjnej – maksymalną liczbę akcji, również podlega 

wpisowi do tego rejestru. Data przydziału i wydania obligacji nie może być 

wcześniejsza niż data wpisu.> 

4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, określa w szczególności: 

1)   zakres przyznawanego prawa oraz warunki jego realizacji, w tym rodzaj akcji 

wydawanych w zamian za obligacje; 

[2)   sposób przeliczenia obligacji na akcje, z tym że na każdy jeden złoty wartości nominalnej 

obligacji może przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej akcji; 

3)   maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w drodze zamiany obligacji 

na akcje.] 

<2) sposób przeliczenia obligacji na akcje, z tym że na każdy jeden złoty wartości 

nominalnej obligacji może przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej 
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akcji, a w przypadku akcji niemających wartości nominalnej – jeden złoty ceny 

emisyjnej tych akcji; 

3) maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w drodze zamiany 

obligacji na akcje, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – maksymalną liczbę akcji, 

które mają zostać wyemitowane w celu zamiany obligacji na akcje.> 

5. Termin zamiany obligacji na akcje nie może być dłuższy niż termin wykupu obligacji. 

Uchwała, o której mowa w ust. 3, może określić krótszy termin. 

6. Emitent obligacji zamiennych jest obowiązany w warunkach emisji: 

1)   wskazać termin, w jakim zamiana będzie dopuszczalna; 

2)   wskazać sposób przeliczenia obligacji na akcje; 

3)   wskazać sposób postępowania w przypadku przekształcenia, podziału, połączenia lub 

likwidacji emitenta lub zmiany wartości nominalnej akcji przed dniem, w którym 

roszczenie do zamiany stanie się wymagalne; 

4)   zamieścić informację o obowiązku zgłoszenia przez obligatariuszy Prezesowi Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innym organom zamiaru nabycia akcji w 

drodze zamiany obligacji na akcje. 

7. Oświadczenie obligatariusza o zamianie obligacji na akcje wymaga formy pisemnej i 

powinno zostać złożone spółce. W tym przypadku nie stosuje się art. 438 § 1 ustawy z 

dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577), 

zwanej dalej "Kodeksem spółek handlowych". 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 

326 i 912) 

Art. 4. 

1. Przepisy ustawy stosuje się do: 

1)   przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 80), zwanej dalej 

"Kodeksem cywilnym"; 

[2)   spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących 

działalności gospodarczej;] 
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<2) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych i spółek 

akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej;> 

3)   wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za 

zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem; 

4)   wspólników spółki partnerskiej. 

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

1)   Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego; 

2)   banków krajowych; 

3)   Banku Gospodarstwa Krajowego; 

4)   oddziałów banków zagranicznych; 

5)   spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 

6)   firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 685, 

723, 1637 i 2243); 

7)   zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji; 

8)   funduszy inwestycyjnych; 

9)   instytucji finansowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów 

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego 

rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1), zwanego dalej 

"rozporządzeniem nr 575/2013", z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

jeżeli są jednostką zależną w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia nr 575/2013 

wobec instytucji kredytowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 

575/2013, podmiotu, o którym mowa w pkt 3-9, lub firmy inwestycyjnej i są objęte 

nadzorem skonsolidowanym sprawowanym zgodnie z art. 6-17 rozporządzenia nr 

575/2013; 

10)  finansowych spółek holdingowych w rozumieniu w art. 4 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia nr 

575/2013 z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej; 

11)  finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 

pkt 21 rozporządzenia nr 575/2013 z siedzibą w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej; 
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12)  holdingów mieszanych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia nr 575/2013 z 

siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej; 

13)  dominujących finansowych spółek holdingowych z państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 30 rozporządzenia nr 575/2013; 

14)  unijnych dominujących finansowych spółek holdingowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 

31 rozporządzenia nr 575/2013; 

15)  dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej z państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 32 rozporządzenia nr 

575/2013; 

16)  unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej, o której 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia nr 575/2013. 

 

Art. 24. 

1. 
(6)

 Nadzorcą albo zarządcą może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do 

czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego wydawaną na zasadach i w 

trybie określonych w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy 

restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 883, z 2018 r. poz. 398 oraz z 2019 r. poz. 

55), zwanej dalej "ustawą o licencji doradcy restrukturyzacyjnego", oraz ma konto 

doradcy restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym 

postępowanie sądowe, albo spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący 

odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo 

członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają taką licencję oraz która ma konto 

doradcy restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym 

postępowanie sądowe. 

1a. 
(7)

 Spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania 

spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący 

spółkę posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego i która zamierza wykonywać 

obowiązki w postępowaniach restrukturyzacyjnych, zakłada konto doradcy 

restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie 

sądowe. 

2. Nadzorcą albo zarządcą nie może być osoba fizyczna albo spółka handlowa, która jest: 

1)   wierzycielem lub dłużnikiem dłużnika; 
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2)   małżonkiem, wstępnym, zstępnym, jednym z rodzeństwa, powinowatym dłużnika lub 

jego wierzyciela w tej samej linii czy stopniu; 

3)   osobą pozostającą z dłużnikiem w stosunku przysposobienia lub małżonkiem tej osoby 

albo osobą pozostającą z dłużnikiem w faktycznym związku, prowadzącą z nim wspólnie 

gospodarstwo domowe; 

4)   lub była zatrudniona przez dłużnika na podstawie stosunku pracy albo wykonywała pracę 

lub świadczyła usługi na rzecz dłużnika na podstawie innego stosunku prawnego, z 

wyjątkiem wykonywania na rzecz dłużnika czynności doradztwa restrukturyzacyjnego, o 

których mowa w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego; 

[5)   lub była członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem dłużnika albo jest lub w 

okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku restrukturyzacyjnego była wspólnikiem 

albo akcjonariuszem dłużnika posiadającym udziały albo akcje w wysokości wyższej niż 

5% kapitału zakładowego dłużnika lub wierzyciela; 

6)   lub była spółką powiązaną z dłużnikiem lub jest lub była członkiem organu, prokurentem 

lub pełnomocnikiem takiej spółki albo jest lub w okresie dwóch lat przed dniem złożenia 

wniosku restrukturyzacyjnego była wspólnikiem albo akcjonariuszem posiadającym 

udziały albo akcje w wysokości wyższej niż 5% kapitału zakładowego spółki powiązanej z 

dłużnikiem.] 

<5) lub była członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem dłużnika albo jest lub 

w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku restrukturyzacyjnego była 

wspólnikiem albo akcjonariuszem dłużnika posiadającym udziały albo akcje 

w wysokości wyższej niż 5% kapitału zakładowego dłużnika lub wierzyciela, 

a w przypadku prostej spółki akcyjnej – więcej niż 5% akcji tej spółki; 

6) lub była spółką powiązaną z dłużnikiem lub jest lub była członkiem organu, 

prokurentem lub pełnomocnikiem takiej spółki albo jest lub w okresie dwóch lat 

przed dniem złożenia wniosku restrukturyzacyjnego była wspólnikiem albo 

akcjonariuszem posiadającym udziały albo akcje w wysokości wyższej niż 

5% kapitału zakładowego spółki powiązanej z dłużnikiem, a w przypadku prostej 

spółki akcyjnej – więcej niż 5% akcji tej spółki.> 

3. Powołanie osoby, która była nadzorcą, jako zarządcy w postępowaniu dotyczącym tego 

samego dłużnika jest niedopuszczalne. 

4. Przeszkody, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, trwają mimo ustania małżeństwa lub 

przysposobienia. 



- 226 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

5. Nadzorca i zarządca niezwłocznie, nie później niż wraz z podjęciem pierwszej czynności 

przed sądem lub sędzią-komisarzem, składają do akt postępowania oświadczenie, że nie 

zachodzą przeszkody, o których mowa w ust. 2 i 3. 

6. 
(8)

 Jeżeli ustawa wymaga, aby osoba wyznaczona do pełnienia funkcji nadzorcy albo 

zarządcy posiadała także tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, funkcję 

nadzorcy albo zarządcy może również pełnić spółka handlowa, której wspólnicy 

ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim 

majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają także tytuł 

kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego 

 

Art. 116. 

1. W sprawach dotyczących układu nie ma prawa głosu wierzyciel będący małżonkiem 

dłużnika, jego krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w 

linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, przysposabiającym dłużnika lub przez niego 

przysposobionym, jeżeli dłużnikiem jest spółka handlowa - osobą uprawnioną do 

reprezentowania spółki, a jeżeli dłużnikiem jest osobowa spółka handlowa - wspólnikiem 

ponoszącym odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. 

2. W sprawach dotyczących układu, jeżeli dłużnikiem jest spółka handlowa, nie ma prawa 

głosu wierzyciel będący spółką powiązaną z dłużnikiem oraz osoby upoważnione do jej 

reprezentacji, a także wierzyciel będący spółką i osoby uprawnione do jej 

reprezentowania, jeżeli ta spółka jest spółką dominującą albo zależną w stosunku do 

dłużnika. 

3. Prawa głosu w sprawie dotyczącej układu nie ma również wierzyciel będący spółką 

kapitałową, której spółka dominująca jest również spółką dominującą dla dłużnika, oraz 

osoby uprawnione do jej reprezentowania. 

[4. W sprawach dotyczących układu, jeżeli dłużnikiem jest spółka kapitałowa, prawa głosu 

nie ma wierzyciel będący osobą fizyczną, jeżeli reprezentuje ponad 25% kapitału 

zakładowego spółki.] 

<4. W sprawach dotyczących układu, jeżeli dłużnikiem jest spółka kapitałowa, prawa 

głosu nie ma wierzyciel będący osobą fizyczną, jeżeli reprezentuje ponad 

25% kapitału zakładowego spółki, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – posiada 

ponad 25% akcji tej spółki.> 

 



- 227 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 156. 

1. Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika obejmuje w szczególności: 

1)   odroczenie terminu wykonania; 

2)   rozłożenie spłaty na raty; 

3)   zmniejszenie wysokości; 

4)   konwersję wierzytelności na udziały lub akcje; 

5)   zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność. 

2. Propozycje układowe mogą wskazywać jeden lub więcej sposobów restrukturyzacji 

zobowiązań dłużnika. 

3. Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika stanowiąca pomoc publiczną może polegać 

wyłącznie na: 

1)   restrukturyzacji, o której mowa w art. 160 ust. 1; 

2)   odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na raty zobowiązań z tytułu wypłat ze 

środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 

3)   odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na raty podatków lub zobowiązań z tytułu 

gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa i jednostki samorządu 

terytorialnego. 

4. Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika jest niedopuszczalna w przypadku, gdy dotyczy 

wierzytelności stanowiących kwoty pomocy publicznej, w stosunku do których Komisja 

Europejska wydała decyzję nakazującą ich zwrot. 

5. Propozycje układowe przewidujące konwersję wierzytelności na udziały lub akcje 

zawierają: 

[1)   sumę, o jaką kapitał zakładowy ma zostać podwyższony; 

2)   liczbę oraz wartość nominalną nowo ustanowionych udziałów lub akcji lub też wartość, o 

którą następuje podwyższenie wartości nominalnej udziałów lub akcji już istniejących;] 

<1) sumę, o jaką kapitał zakładowy ma zostać podwyższony, a w przypadku prostej 

spółki akcyjnej – liczbę akcji, które mają zostać wyemitowane; 

2) liczbę oraz wartość nominalną nowo ustanowionych udziałów lub akcji lub też 

wartość, o którą następuje podwyższenie wartości nominalnej udziałów lub akcji już 

istniejących, a w przypadku akcji niemających wartości nominalnej – ich liczbę i 

cenę emisyjną;> 
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3)   określenie, że objęcie udziałów lub akcji następuje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa 

lub poboru, przy czym wyłączenie prawa pierwszeństwa lub poboru następuje nawet 

wówczas, jeżeli takiej możliwości nie przewiduje umowa spółki lub statut; 

4)   oznaczenie, czy akcje nowej emisji są na okaziciela, czy imienne; 

5)   cenę emisyjną nowych akcji; 

6)   datę, od której nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie. 

6. Do propozycji układowych przewidujących konwersję wierzytelności na akcje w sposób 

określony w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych przepisów art. 7 ust. 1 tej ustawy oraz art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 

2243 i 2244) nie stosuje się. 

Art. 169. 

1. Prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu stanowi podstawę wpisu informacji o 

zatwierdzeniu układu w księgach wieczystych i rejestrach. 

2. Jeżeli układ przewiduje ustanowienie zarządu przymusowego na czas wykonania układu, 

odpis prawomocnego postanowienia zatwierdzającego układ ma moc tytułu 

wykonawczego do wprowadzenia zarządcy we władanie majątkiem dłużnika. 

[3. Jeżeli układ przewiduje konwersję wierzytelności na udziały lub akcje, prawomocnie 

zatwierdzony układ zastępuje określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks 

spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm.) czynności związane z 

podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do spółki, objęciem udziałów lub 

akcji oraz wniesieniem wkładu. 

4. Odpis prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu stanowi podstawę wpisu 

podwyższenia kapitału zakładowego spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.] 

<3. Jeżeli układ przewiduje konwersję wierzytelności na udziały lub akcje, prawomocnie 

zatwierdzony układ zastępuje określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. – 

Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 i …) czynności związane z 

podwyższeniem kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub 

spółki akcyjnej, emisją akcji prostej spółki akcyjnej, przystąpieniem do spółki, 

objęciem udziałów lub akcji oraz wniesieniem wkładu. 

4. Odpis prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu stanowi podstawę wpisu 

podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub 
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spółki akcyjnej albo wpisu zmiany liczby akcji prostej spółki akcyjnej do Krajowego 

Rejestru Sądowego.> 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1857 oraz z 2019 r. poz. 492) 

Art. 3. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   podmiocie dominującym - rozumie się przez to podmiot: 

a)  który posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość ogólnej liczby 

głosów w organach innego podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

lub 

b)  który jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów 

zarządzających lub nadzorczych innego podmiotu, lub 

c)  w przypadku którego więcej niż połowa członków zarządu innego podmiotu jest 

jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje 

kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym 

w stosunku zależności, lub 

d)  który posiada udział kapitałowy w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 

50% wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, lub 

e)  który posiada zdolność do decydowania w inny sposób o kierunkach działalności innego 

podmiotu, w szczególności na podstawie umowy przewidującej zarządzanie tym 

podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten podmiot; 

2)   podmiocie zależnym - rozumie się przez to podmiot, w stosunku do którego inny podmiot 

jest podmiotem dominującym, przy czym wszystkie podmioty zależne od tego podmiotu 

zależnego uważa się również za podmioty zależne od tego podmiotu dominującego; 

3)   ogólnej liczbie głosów - rozumie się przez to sumę głosów przypadających na wszystkie 

akcje albo na wszystkie udziały podmiotu; 

4)   istotnym uczestnictwie - rozumie się przez to sytuację umożliwiającą wywieranie wpływu 

na działalność podmiotu poprzez: 

a)  posiadanie udziałów albo akcji dających w okresie ostatnich 2 lat co najmniej 20% ogólnej 

liczby głosów, obliczonej jako średnia ważona w tym okresie, w organie stanowiącym 
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podmiotu, w szczególności na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników, 

przy czym zmiany stanu posiadania udziałów albo akcji, w tym również zbycie całości 

udziałów albo akcji w tym okresie i ich nabycie nie wpływają na określenie istotnego 

uczestnictwa albo 

b)  posiadanie udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 

20% wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki; 

5)   podmiocie podlegającym ochronie - rozumie się przez to podmiot umieszczony w 

wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 2; 

6)   
(1)

 organie kontroli - rozumie się przez to: 

a)  ministra właściwego do spraw energii - w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-5, 8-10 

i 12, 

b)   ministra właściwego do spraw gospodarki - w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 6, 

11 i 13, 

c)  Ministra Obrony Narodowej - w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 7 i 14, 

d)  ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 

pkt 10a. 

2. Ilekroć w ustawie mowa jest o spółce, dominacji nad spółką oraz istotnym uczestnictwie w 

spółce, należy przez to także rozumieć odpowiednio spółkę jawną, partnerską, 

komandytową, komandytowo-akcyjną, dominację nad taką spółką oraz istotne 

uczestnictwo w takiej spółce. Stosunek dominacji i istotne uczestnictwo ustala się w takim 

przypadku również poprzez stwierdzenie, iż podmiot dominujący jest uprawniony do 

decydowania w sprawach spółki sam, lub wspólnie z innymi osobami. 

[3. Przez nabycie dominacji rozumie się osiągnięcie albo przekroczenie 50% ogólnej liczby 

głosów w organie stanowiącym podmiotu podlegającego ochronie, w szczególności na 

walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników, lub udziału w kapitale 

zakładowym, poprzez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo 

objęcie udziałów albo akcji. 

4. Przez nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa rozumie się nabycie udziałów albo 

akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, w liczbie 

zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie odpowiednio 20%, 25%, 33% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników lub udziału w 

kapitale zakładowym, uzyskanie istotnego uczestnictwa z upływem okresu, o którym mowa 



- 231 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

w ust. 1 pkt 4 lit. a, jak również nabycie od podmiotu podlegającego ochronie 

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.] 

<3. Przez nabycie dominacji rozumie się osiągnięcie albo przekroczenie 50% ogólnej 

liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu podlegającego ochronie, 

w szczególności na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników, lub 

udziału w kapitale zakładowym, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – ogólnej 

liczby akcji tej spółki, przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo 

akcji albo objęcie udziałów albo akcji. 

4. Przez nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa rozumie się nabycie udziałów 

albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, w liczbie 

zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie odpowiednio 20%, 25%, 33% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników lub udziału 

w kapitale zakładowym, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – ogólnej liczby akcji 

tej spółki, uzyskanie istotnego uczestnictwa z upływem okresu, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 4 lit. a, jak również nabycie od podmiotu podlegającego ochronie 

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.> 

5. Przez nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa albo nabycie dominacji rozumie się 

również przypadki, gdy: 

1)   nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa w podmiocie podlegającym ochronie albo 

nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot zależny, w tym 

również na podstawie porozumień zawartych z podmiotem dominującym albo podmiotem 

zależnym od takiego podmiotu, 

2)   nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa w podmiocie podlegającym ochronie albo 

nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, którego statut 

albo inny akt regulujący jego funkcjonowanie zawiera postanowienia dotyczące prawa do 

jego majątku w razie rozwiązania podmiotu albo innej formy jego ustania, w tym prawa 

do dysponowania tym majątkiem bez jego nabycia, 

3)   nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa w podmiocie podlegającym ochronie albo 

nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane w imieniu własnym, ale na 

zlecenie innego podmiotu, w tym w ramach wykonywania umowy o zarządzanie 

portfelem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm.), 
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4)   nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa w podmiocie podlegającym ochronie albo 

nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, z którym inny 

podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania 

prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo 

akcji spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie, 

5)   nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa albo nabycie dominacji nad spółką będącą 

podmiotem podlegającym ochronie jest dokonywane przez grupę dwóch lub więcej osób, 

jeżeli chociażby jedną z tych osób jest podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, 

dotyczącą nabycia udziałów albo akcji spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie, 

bądź choćby nabywania udziałów albo akcji spółek z siedzibą w Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeżeli przedmiotem tej umowy jest przekazanie uprawnień do wykonywania 

prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo 

akcji spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie, 

6)   nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa w spółce będącej podmiotem 

podlegającym ochronie albo nabycie dominacji nad taką spółką jest dokonywane przez 

podmiot działający na podstawie pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego 

nabywania przez strony takiego porozumienia udziałów albo akcji spółki będącej 

podmiotem podlegającym ochronie lub nabywania udziałów albo akcji spółek z siedzibą 

w Rzeczypospolitej Polskiej 

-   zwane dalej "nabyciem pośrednim". 

6. [Przez nabycie pośrednie rozumie się również przypadki, gdy wskutek transakcji 

niewymienionej w ust. 3-5 podmiot uzyska status podmiotu dominującego wobec podmiotu 

posiadającego co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu albo 

zgromadzeniu wspólników lub udziału w kapitale zakładowym spółki, będącej podmiotem 

podlegającym ochronie albo będącego podmiotem dominującym wobec spółki będącej 

podmiotem podlegającym ochronie bądź posiadającego w niej istotne uczestnictwo, albo 

wobec podmiotu mającego tytuł prawny do przedsiębiorstwa takiej spółki albo jego 

zorganizowanej części.] <Przez nabycie pośrednie rozumie się również przypadki, gdy 

wskutek transakcji niewymienionej w ust. 3–5 podmiot uzyska status podmiotu 

dominującego wobec podmiotu posiadającego co najmniej 20% ogólnej liczby głosów 

na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników lub udziału w kapitale 

zakładowym spółki, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – ogólnej liczby akcji tej 

spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie albo będącego podmiotem 
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dominującym wobec spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie bądź 

posiadającego w niej istotne uczestnictwo, albo wobec podmiotu mającego tytuł 

prawny do przedsiębiorstwa takiej spółki albo jego zorganizowanej części.> Jeżeli 

nabycie pośrednie nastąpiło wskutek czynności, dokonanej na podstawie przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczpospolita Polska, w szczególności wskutek połączenia spółek, 

których siedziby znajdują się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bądź nabycia lub 

objęcia udziałów albo akcji spółki z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

będącej spółką dominującą wobec spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie, 

przepisy ustawy stosuje się w zakresie skutków określonych w zdaniu pierwszym. 

7. [Przez nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa albo nabycie dominacji, o którym 

mowa w ust. 3, rozumie się również przypadki, gdy podmiot posiadać będzie udziały albo 

akcje lub prawa z udziałów albo akcji spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie, 

w tym również w przypadkach określonych w ust. 5, w liczbie zapewniającej osiągnięcie 

albo przekroczenie odpowiednio 20%, 25%, 33%, 50% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników lub udziału w kapitale zakładowym albo 

będzie podmiotem dominującym wobec spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie, 

bądź nabędzie istotne uczestnictwo, w przypadku:] 

<Przez nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa albo nabycie dominacji, o którym 

mowa w ust. 3, rozumie się również przypadki, gdy podmiot posiadać będzie udziały 

albo akcje lub prawa z udziałów albo akcji spółki, będącej podmiotem podlegającym 

ochronie, w tym również w przypadkach określonych w ust. 5, w liczbie 

zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie odpowiednio 20%, 25%, 33%, 50% 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników lub 

udziału w kapitale zakładowym, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – w ogólnej 

liczbie akcji tej spółki, albo będzie podmiotem dominującym wobec spółki będącej 

podmiotem podlegającym ochronie, bądź nabędzie istotne uczestnictwo, w 

przypadku:> 

1)   umorzenia udziałów albo akcji spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie, bądź 

nabycia udziałów albo akcji własnych tej spółki, 

2)   podziału spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie albo połączenia jej z inną 

spółką, 
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3)   zmiany umowy albo statutu spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie, w 

zakresie uprzywilejowania udziałów albo akcji, ustanowienia bądź zmiany lub zniesienia 

uprawnień przysługujących poszczególnym wspólnikom albo akcjonariuszom tej spółki, 

4)   unieważnienia akcji albo dokumentów akcji spółki będącej podmiotem podlegającym 

ochronie 

-   zwane dalej "nabyciem następczym". 

8. Istotne uczestnictwo, w rozumieniu ust. 1 pkt 4 lit. a, ustala się również, jeżeli zachodzi 

ono wskutek posiadania udziałów albo akcji lub praw z akcji albo udziałów przez 

podmioty, o których mowa w ust. 5, bez względu na liczbę i rodzaj dokonywanych 

między nimi transakcji. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 

kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 oraz z 2018 r. poz. 2215) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa reguluje sposób wykonywania uprawnień z akcji przysługujących: 

1)   Skarbowi Państwa, 

2)   jednostkom samorządu terytorialnego lub ich związkom, 

3)   państwowym osobom prawnym, 

4)   komunalnym osobom prawnym 

- w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów 

nadzorczych, a także wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organów 

zarządzających. 

2. Ustawa ma zastosowanie do podmiotów reprezentujących: 

1)   Skarb Państwa, 

2)   jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, 

3)   państwowe osoby prawne, 

4)   komunalne osoby prawne 

- w zakresie wykonywania praw z akcji przysługujących tym podmiotom, zwanych dalej 

"podmiotami uprawnionymi do wykonywania praw udziałowych". 

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
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1)   członku organu nadzorczego - należy przez to rozumieć członka rady nadzorczej, członka 

komisji rewizyjnej, członka rady administrującej nieuprawnionego do prowadzenia spraw 

spółki europejskiej, a także pełnomocnika wspólnika w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o 

komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2017 r. poz. 1055); 

[2)   członku organu zarządzającego - należy przez to rozumieć członka zarządu spółki 

kapitałowej, członka rady administrującej uprawnionego do prowadzenia spraw spółki 

europejskiej, a także likwidatora;] 

<2) członku organu zarządzającego – należy przez to rozumieć członka zarządu spółki 

kapitałowej, dyrektora w prostej spółce akcyjnej, członka rady administrującej 

uprawnionego do prowadzenia spraw spółki europejskiej, a także likwidatora;> 

3)   członku organu nadzorczego wskazanym przez podmiot uprawniony do wykonywania 

praw udziałowych - należy przez to rozumieć członka organu nadzorczego: 

a)  powołanego do organu nadzorczego oświadczeniem woli podmiotu uprawnionego do 

wykonywania praw udziałowych, 

b)  którego powołanie do organu nadzorczego spółki zostało poprzedzone wskazaniem przez 

podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych na podstawie ustawy lub 

statutu, 

c)  którego powołanie do organu nadzorczego spółki zostało poprzedzone zgłoszeniem przez 

podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych do właściwego organu spółki 

powołującego członków organu nadzorczego 

-   po uprzednim złożeniu oświadczenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1; 

4)   akcjach - należy przez to rozumieć akcje lub udziały; 

5)   statucie - należy przez to rozumieć statut, umowę spółki lub akt założycielski; 

6)   walnym zgromadzeniu - należy przez to rozumieć walne zgromadzenie lub zgromadzenie 

wspólników; 

7)   spółce - należy przez to rozumieć spółkę, z której akcji wykonują uprawnienia podmioty 

uprawnione do wykonywania praw udziałowych; 

8)   spółce publicznej - należy przez to rozumieć spółkę, w której co najmniej jedna akcja jest 

zdematerializowana w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768), z wyjątkiem spółki, której akcje 

zostały zarejestrowane na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi; 
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9)    spółce realizującej misję publiczną - należy przez to rozumieć spółkę, o której mowa w 

art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym (Dz. U. poz. 2259 oraz z 2017 r. poz. 624, 1491 i 1529); 

10)  spółce realizującej zadania publiczne - należy przez to rozumieć spółkę, na którą ustawa 

albo statut nakłada dodatkowe obowiązki w zakresie realizacji celów publicznych, o 

których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późń. zm.); 

11)  podstawie wymiaru - należy przez to rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym 

kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795 i 

730) 

[Art. 181. 

 1. Fundusz może utworzyć instytucję pomostową w formie spółki kapitałowej. 

2. W celu utworzenia instytucji pomostowej Fundusz może nabyć akcje lub udziały banku 

prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej albo firmy inwestycyjnej, w liczbie 

zapewniającej uzyskanie statusu podmiotu dominującego. Przepisów art. 25-25r ustawy - 

Prawo bankowe, art. 106-108 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 73 i 

art. 74 ustawy o ofercie publicznej nie stosuje się. 

3. Przedsiębiorstwo instytucji pomostowej, jej akcje albo udziały powinny być zbyte w okresie 

2 lat od dnia rozpoczęcia działalności, o której mowa w art. 188 ust. 1. Fundusz może 

przedłużyć ten termin, na jej wniosek lub z urzędu, o rok, w przypadku gdy jest to 

konieczne w celu: 

1)   zbycia akcji albo udziałów instytucji pomostowej; 

2)   zbycia przedsiębiorstwa instytucji pomostowej lub jej wybranych praw majątkowych lub 

wybranych zobowiązań; 

3)   likwidacji instytucji pomostowej; 

4)   zapewnienia kontynuacji świadczenia istotnych usług finansowych. 
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4. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 3, Fundusz uwzględnia ocenę warunków rynkowych 

i prognozę ich zmiany. Termin może być ponownie przedłużony. 

5. Działalność instytucji pomostowej podlega nadzorowi sprawowanemu przez Komisję 

Nadzoru Finansowego w zakresie i na zasadach określonych w ustawie - Prawo bankowe 

albo ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, o ile przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej. 

6. Do utworzenia i działalności instytucji pomostowej przepisów art. 36 ust. 2 i 4, art. 38, art. 

141m-142a, art. 144-147, art. 153-157f oraz art. 158 ust. 4, 5 i 7 ustawy - Prawo bankowe 

oraz przepisów art. 84 ust. 1a, art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 110zc-110zzd oraz art. 167 ust. 1 

pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie stosuje się. Z wnioskiem o wydanie 

zezwolenia przez Komisję Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności przez 

instytucję pomostową występuje Fundusz. 

6a. Instytucja pomostowa będąca bankiem, do której na podstawie decyzji Funduszu 

przeniesiono przedsiębiorstwo podmiotu w restrukturyzacji będącego bankiem 

zrzeszającym, staje się bankiem zrzeszającym dla banków spółdzielczych zrzeszonych w 

podmiocie w restrukturyzacji. Wymogów, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy o 

funkcjonowaniu banków spółdzielczych, dotyczących tworzenia banku zrzeszającego przez 

banki spółdzielcze oraz posiadania kapitału założycielskiego wynoszącego co najmniej 

czterokrotność kwoty określonej w art. 32 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe lub 

dwukrotność tej kwoty w przypadku banku, którego działalność ogranicza się wyłącznie 

do świadczenia usług na rzecz zrzeszonych banków, a także wymogu posiadania lub 

nabycia przez zrzeszone banki spółdzielcze co najmniej jednej akcji banku zrzeszającego, 

o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, nie 

stosuje się. 

7. Ujawnienie informacji objętych odpowiednio tajemnicą bankową, o której mowa w art. 104 

ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, albo tajemnicą zawodową, o której mowa w art. 147 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jest dopuszczalne, jeżeli jest to niezbędne 

do zawarcia i wykonania umów w zakresie zbycia akcji instytucji pomostowej, 

przedsiębiorstwa instytucji pomostowej albo jej praw majątkowych lub zobowiązań. W 

tych samych granicach jest dopuszczalne ujawnienie informacji poufnej, o której mowa w 

art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz informacji objętych tajemnicą 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 i 1637). 
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8. Z chwilą zbycia wszystkich akcji albo udziałów instytucji pomostowej lub utraty statusu 

podmiotu dominującego przez Fundusz, do jej działalności nie stosuje się przepisów 

ustawy.] 

<Art. 181. 

Fundusz może utworzyć instytucję pomostową, w formie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej.> 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub 

usługi (Dz. U. poz. 1920, z 2018 r. poz. 1669 i 1693 oraz z 2019 r. poz. 730) 

 

Art. 20. 

1. Zamawiający może nie publikować ogłoszenia o koncesji albo nie zamieszczać ogłoszenia 

o koncesji lub wstępnego ogłoszenia informacyjnego, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 

następujących okoliczności: 

1)   roboty budowlane lub usługi mogą być wykonane lub świadczone tylko przez jednego 

koncesjonariusza: 

a)  z powodu braku konkurencji ze względów technicznych, 

b)  z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, 

c)  z przyczyn związanych z ochroną praw własności intelektualnej oraz praw wyłącznych, 

innych niż określone w art. 3 ust. 2 Prawa zamówień publicznych 

- jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie 

jest wynikiem celowego zawężenia warunków zawarcia umowy koncesji; 

2)   celem umowy koncesji jest stworzenie lub nabycie dzieła sztuki lub wykonania 

artystycznego; 

3)   w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o 

koncesji nie wpłynął wniosek o dopuszczenie do udziału w tym postępowaniu, nie została 

złożona oferta albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

zawarcie umowy koncesji zostały odrzucone ze względu na wykluczenie wykonawców na 

podstawie art. 32 lub niespełnienie przez nich kryteriów kwalifikacji określonych przez 

zamawiającego zgodnie z art. 33, albo żadna ze złożonych ofert bez istotnych zmian nie 
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może zaspokoić potrzeb zamawiającego i spełnić wymogów określonych w dokumentach 

koncesji, o ile warunki umowy koncesji nie zostały w istotny sposób zmienione; 

4)   zamawiający, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a Prawa zamówień publicznych, 

zawiera umowę koncesji z osobą prawną, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

a)  zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej 

nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz 

istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest 

również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez 

zamawiającego w taki sam sposób, 

b)  ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań 

powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę, o której mowa w lit. a, lub 

przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w 

lit. a, 

[c)  w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, z 

wyjątkiem udziału pracowników tej osoby prawnej reprezentujących w sumie do 15% 

kapitału zakładowego spółki, posiadających łącznie do 15% głosów na zgromadzeniu 

wspólników albo walnym zgromadzeniu;] 

<c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału 

prywatnego, z wyjątkiem udziału pracowników tej osoby prawnej reprezentujących 

w sumie do 15% kapitału zakładowego spółki, a w przypadku prostej spółki akcyjnej 

– do 15% akcji tej spółki, posiadających łącznie do 15% głosów na zgromadzeniu 

wspólników albo walnym zgromadzeniu;> 

5)   zamawiający, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a Prawa zamówień publicznych, 

zawiera umowę koncesji z innym zamawiającym, o którym mowa w tych przepisach, 

jeżeli spełnione są następujące warunki: 

a)  zamawiający będący koncesjonariuszem, sprawuje nad zamawiającym, z którym zawiera 

umowę koncesji kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi 

jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne 

decyzje dotyczące zarządzania sprawami kontrolowanego zamawiającego; warunek ten 

jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana w 

taki sam sposób przez zamawiającego, będącego koncesjonariuszem, 

b)  ponad 90% działalności kontrolowanego zamawiającego dotyczy wykonywania zadań 

powierzonych mu przez zamawiającego sprawującego kontrolę, o której mowa w lit. a, 
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lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której 

mowa w lit. a, 

[c)  w kontrolowanym zamawiającym i w zamawiającym sprawującym kontrolę nie ma 

bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, z wyjątkiem pracowników tej osoby prawnej 

reprezentujących w sumie do 15% kapitału zakładowego spółki, posiadających łącznie do 

15% głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu;] 

<c) w kontrolowanym zamawiającym i w zamawiającym sprawującym kontrolę nie ma 

bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, z wyjątkiem udziału pracowników tej 

osoby prawnej reprezentujących w sumie do 15% kapitału zakładowego spółki, 

a w przypadku prostej spółki akcyjnej – do 15% akcji tej spółki, posiadających 

łącznie do 15% głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu;> 

6)   zamawiający, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a Prawa zamówień publicznych, 

zawiera umowę koncesji z osobą prawną, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: 

a)  zamawiający wspólnie z innymi zamawiającymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a 

Prawa zamówień publicznych, sprawuje kontrolę nad osobą prawną, która odpowiada 

kontroli sprawowanej przez nich nad własnymi jednostkami, przy czym wspólne 

sprawowanie takiej kontroli ma miejsce, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

–  w skład organów nadzorczych lub zarządzających tej osoby prawnej wchodzą 

przedstawiciele wszystkich uczestniczących zamawiających, z zastrzeżeniem, że 

poszczególny przedstawiciel może reprezentować więcej niż jednego zamawiającego, 

–  uczestniczący zamawiający mogą wspólnie wywierać dominujący wpływ na cele 

strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej, 

–  kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiających 

sprawujących nad nią kontrolę, 

b)  ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań 

powierzonych jej przez zamawiających sprawujących nad nią kontrolę, o której mowa w 

lit. a, lub przez inne osoby prawne, nad którymi ci zamawiający sprawują kontrolę, o 

której mowa w lit. a, 

c)  w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; 

7)   umowa koncesji zawierana jest między co najmniej dwoma zamawiającymi, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a Prawa zamówień publicznych, jeżeli spełnione są łącznie 

następujące warunki: 
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a)  umowa ustanawia lub wdraża współpracę między tymi zamawiającymi, w celu 

zapewnienia wykonania usług publicznych, które są oni obowiązani wykonywać, z myślą 

o realizacji ich wspólnych celów, 

b)  wdrożeniem tej współpracy kierują jedynie względy związane z interesem publicznym, 

c)  zamawiający realizujący współpracę wykonują na otwartym rynku mniej niż 20% 

działalności będącej przedmiotem współpracy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zamawiający przekazuje Komisji 

Europejskiej informacje, o ile Komisja Europejska wystąpi o ich przekazanie. 

3. Do obliczania procentu działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, pkt 5 lit. b, pkt 6 

lit. b i pkt 7 lit. c, uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez osobę prawną lub 

zamawiającego w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za 3 lata 

poprzedzające zawarcie umowy koncesji. 

4. W przypadku gdy ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez 

osobę prawną lub zamawiającego lub reorganizację ich działalności dane dotyczące 

średniego przychodu za 3 lata poprzedzające zawarcie umowy koncesji są niedostępne lub 

nieadekwatne, procent działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, pkt 5 lit. b, pkt 6 

lit. b i pkt 7 lit. c, ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych. 

5. Zamawiający, na wniosek Komisji Europejskiej, przekazuje informacje dotyczące 

niestosowania ustawy na podstawie ust. 1 pkt 4-7, w zakresie nazw i danych 

zamawiających, charakteru i wartości umów koncesji oraz dowodów uznanych za 

niezbędne przez Komisję Europejską. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.) 

Art. 2. 

 Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o: 

1)   
(1)

 spółce - należy przez to rozumieć spółkę handlową w rozumieniu ustawy z dnia 15 

września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm.), 

spółkę europejską w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim 

zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2036) 

oraz spółkę działającą zgodnie z przepisami prawa obcego; 
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[1a)  akcjonariuszu - należy przez to rozumieć akcjonariusza w spółce akcyjnej, 

akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, akcjonariusza w spółce europejskiej, 

wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnika w spółce 

działającej zgodnie z przepisami prawa obcego, który nie odpowiada za zobowiązania tej 

spółki;] 

<1a) akcjonariuszu – należy przez to rozumieć akcjonariusza w spółce akcyjnej, 

akcjonariusza w prostej spółce akcyjnej, akcjonariusza w spółce komandytowo-

akcyjnej, akcjonariusza w spółce europejskiej, wspólnika w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz wspólnika w spółce działającej zgodnie z przepisami prawa 

obcego, który nie odpowiada za zobowiązania tej spółki;> 

[2)   akcjach - należy przez to rozumieć akcje w spółce akcyjnej, akcje w spółce 

komandytowo-akcyjnej, akcje w spółce europejskiej lub udziały w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością;] 

<2) akcjach – należy przez to rozumieć akcje w spółce akcyjnej, akcje w prostej spółce 

akcyjnej, akcje w spółce komandytowo-akcyjnej, akcje w spółce europejskiej lub 

udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;> 

3)   statucie - należy przez to rozumieć statut, umowę spółki lub akt założycielski; 

4)   walnym zgromadzeniu - należy przez to rozumieć walne zgromadzenie lub zgromadzenie 

wspólników; 

4a)  
(3)

 podmiocie uprawnionym do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa 

- należy przez to rozumieć pełnomocnika Rządu, państwową osobę prawną, w tym 

jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, organ administracji rządowej lub inną jednostkę 

uprawnioną do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa; 

[5)   
(4)

 członku organu zarządzającego - należy przez to rozumieć członka zarządu spółki 

kapitałowej, członka rady administrującej w spółce europejskiej uprawnionego do 

prowadzenia spraw spółki europejskiej, członka wykonawczego rady dyrektorów lub 

członka organu zarządzającego spółki działającej zgodnie z przepisami prawa obcego, a 

także likwidatora w spółce lub członka organu zarządzającego państwowej osoby 

prawnej;] 

<5) członku organu zarządzającego – należy przez to rozumieć członka zarządu spółki 

kapitałowej, dyrektora w prostej spółce akcyjnej, członka rady administrującej w 

spółce europejskiej uprawnionego do prowadzenia spraw spółki europejskiej, 

członka wykonawczego rady dyrektorów lub członka organu zarządzającego spółki 
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działającej zgodnie z przepisami prawa obcego, a także likwidatora w spółce lub 

członka organu zarządzającego państwowej osoby prawnej;> 

6)   członku organu nadzorczego - należy przez to rozumieć członka rady nadzorczej spółki, 

członka komisji rewizyjnej spółki, członka rady administrującej nieuprawnionego do 

prowadzenia spraw spółki europejskiej, członka niewykonawczego rady dyrektorów lub 

członka organu nadzorczego spółki działającej zgodnie z przepisami prawa obcego, a 

także członka organu nadzorczego państwowej osoby prawnej; 

6a)  
(6)

 pełnomocniku wspólnika - należy przez to rozumieć pełnomocnika wspólnika, o 

którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i 

niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170 oraz z 2019 r. poz. 

492); 

7)   kierowniku jednostki - należy przez to rozumieć dyrektora generalnego urzędu, 

kierownika urzędu - w urzędach, w których nie tworzy się stanowiska dyrektora 

generalnego urzędu, lub osobę, która na podstawie przepisów odrębnych jest 

odpowiedzialna za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa powierzonym jednostce 

budżetowej; 

8)   spółce realizującej misję publiczną - należy przez to rozumieć: 

a)  spółkę, której przedmiot działalności albo cel działania został określony ustawą, w 

szczególności: 

–  jednostkę publicznej radiofonii i telewizji, 

–  spółkę zarządzającą lotniskiem użytku publicznego w rozumieniu art. 54 ust. 2 ustawy z 

dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 

138, 650 i 1089), 

–  operatora systemu przesyłowego, operatora systemu dystrybucyjnego, operatora systemu 

magazynowania, operatora systemu skraplania gazu ziemnego, operatora systemu 

połączonego oraz operatora sieci transportowej dwutlenku węgla w rozumieniu art. 3 pkt 

24-28a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 

755, 650, 685, 771 i 1000), 

–  spółkę, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650 i 723), 

–  spółkę będącą zarządzającym specjalną strefą ekonomiczną, o której mowa w ustawie z 

dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1010 oraz z 2018 r. poz. 650), 
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–  zarządcę infrastruktury w rozumieniu art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o 

transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 i 2361 oraz z 2018 r. poz. 650 i 927), 

–  Zarządcę Rozliczeń Spółka Akcyjna, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o 

zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym 

rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 

2017 r. poz. 569 oraz z 2018 r. poz. 9), 

–  Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, o której mowa w 

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach 

eksportowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 826 oraz z 2018 r. poz. 8), 

–  podmiot zarządzający portem morskim w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o 

portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933), 

–  drogową spółkę specjalnego przeznaczenia, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 12 

stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2093 oraz z 2018 r. poz. 12), 

b)  Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

c)  Agencję Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

d)  Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna; 

e)  
(7)

 (uchylona); 

9)   
(8)

 pełnomocniku Rządu - należy przez to rozumieć pełnomocnika Rządu ustanowionego 

na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 

2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064), Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej 

Infrastruktury Energetycznej, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. - Prawo energetyczne, oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu 

Komunikacyjnego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. poz. 1089). 

 

Art. 7. 

1. Prezes Rady Ministrów: 

1)   koordynuje wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz 

dąży do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do 

Skarbu Państwa; 

[2)   wykonuje prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, łącznie z wynikającymi z nich 

prawami osobistymi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej; 
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3)   wykonuje uprawnienia z akcji należących do Skarbu Państwa na walnym zgromadzeniu w 

sprawach, o których mowa w art. 201 § 4 oraz art. 368 § 4 ustawy z dnia 15 września 

2000 r. - Kodeks spółek handlowych;] 

<2) wykonuje prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, łącznie z wynikającymi z 

nich prawami osobistymi albo indywidualnymi, o ile przepisy odrębne nie stanowią 

inaczej; 

3) wykonuje uprawnienia z akcji należących do Skarbu Państwa na walnym 

zgromadzeniu w sprawach, o których mowa w art. 201 § 4, art. 300
62

 § 3 oraz art. 

368 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;> 

4)   
(22)

 składa w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o utworzeniu spółki, 

przystąpieniu do spółki, nabyciu lub objęciu akcji. 

2. 
(23)

 W celu koordynacji wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w 

spółkach, Prezes Rady Ministrów może określać zasady nadzoru właścicielskiego oraz 

dobre praktyki, w szczególności w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków 

organów, skierowane do podmiotów uprawnionych do wykonywania praw z akcji 

należących do Skarbu Państwa. 

3. 
(24)

 Prezes Rady Ministrów może określić dobre praktyki w szczególności w zakresie ładu 

korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu, skierowane do 

spółek z udziałem Skarbu Państwa. 

4. 
(25)

 Podmioty uprawnione do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa 

niezwłocznie przekazują Prezesowi Rady Ministrów, na jego żądanie, informacje i 

dokumenty dotyczące: 

1)   wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach lub 

2)   działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa, z uwzględnieniem przepisów o ochronie 

informacji ustawowo chronionych. 

Art. 9a. 

1. Skarb Państwa może nabywać akcje w celu: 

1)   realizacji polityki społecznej lub gospodarczej państwa; 

[2)   zwiększenia swojego udziału w kapitale zakładowym spółki;] 

<2) zwiększenia swojego udziału w kapitale zakładowym spółki, a w przypadku prostej 

spółki akcyjnej – w ogólnej liczbie akcji;> 
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3)   podejmowania środków służących ochronie podstawowych interesów bezpieczeństwa 

Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. 

2. Cena za nabywane akcje nie może być wyższa niż ich wartość rynkowa, wynikająca ze 

sporządzonej wyceny mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, 

której akcje mają zostać nabyte przez Skarb Państwa. 

 

Art. 9b. 

1. Skarb Państwa może obejmować akcje w celu: 

1)   realizacji polityki społecznej lub gospodarczej państwa, w tym finansowania nowych 

inwestycji; 

[2)   utrzymania swojego udziału w kapitale zakładowym spółki na dotychczasowym poziomie, 

w szczególności poprzez wykonanie prawa poboru;] 

<2) utrzymania swojego udziału w kapitale zakładowym spółki, a w przypadku prostej 

spółki akcyjnej w ogólnej liczbie akcji, na dotychczasowym poziomie, w 

szczególności poprzez wykonanie prawa poboru;> 

3)   podejmowania środków służących ochronie podstawowych interesów bezpieczeństwa 

Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. 

2. Objęcie przez Skarb Państwa akcji w celach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 może nastąpić, 

jeżeli jest dokonywane na warunkach akceptowalnych dla inwestora prywatnego, chyba 

że jest ono dokonywane w ramach udzielania dozwolonej pomocy publicznej. 

 

[Art. 10. 

Do akcji należących do Skarbu Państwa nie stosuje się przepisów art. 199 i art. 359, w 

zakresie dotyczącym umorzenia przymusowego, oraz art. 418 ustawy z dnia 15 września 

2000 r. - Kodeks spółek handlowych.] 

<Art. 10. 

Do akcji należących do Skarbu Państwa nie stosuje się przepisów art. 199, art. 300
44 

i 

art. 359, w zakresie dotyczącym umorzenia przymusowego, a także art. 300
45

 oraz 

art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.> 
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Art. 11. 

1. Akcje lub prawa z akcji w imieniu Skarbu Państwa zbywa podmiot uprawniony do 

wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, z uwzględnieniem 

konieczności ochrony interesu Skarbu Państwa. 

2. 
(34)

 Zbycie akcji lub praw z akcji należących do Skarbu Państwa wymaga zgody Rady 

Ministrów. 

2a. 
(35)

 Wniosek o zgodę, o której mowa w ust. 2, w przypadku gdy akcje lub prawa z akcji w 

imieniu Skarbu Państwa zbywa państwowa osoba prawna, w tym jednoosobowa spółka 

Skarbu Państwa, lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z akcji należących 

do Skarbu Państwa, składa: 

1)   organ nadzorujący państwową osobę prawną lub inną jednostkę uprawnioną do 

wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa; 

2)   podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa - w 

przypadku gdy akcje lub prawa z akcji zbywa jednoosobowa spółka Skarbu Państwa; 

3)   minister kierujący działem administracji rządowej właściwy ze względu na przedmiot 

działalności państwowej osoby prawnej lub innej jednostki uprawnionej do wykonywania 

praw z akcji należących do Skarbu Państwa - w przypadku gdy państwowa osoba prawna 

lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu 

Państwa nie posiada organu nadzorującego. 

3. 
(36)

 Przepisu ust. 2 nie stosuje się do: 

[1)   wniesienia akcji należących do Skarbu Państwa do spółki, której akcjonariuszami są 

wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne, lub do spółki, o której mowa 

w art. 13 ust. 1, w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej 

spółki; 

2)   zbycia akcji lub praw z akcji spółek, w których Skarb Państwa posiada nie więcej niż 20% 

kapitału zakładowego, chyba że ich wartość rynkowa przekracza 10 000 000 złotych;] 

<1) wniesienia akcji należących do Skarbu Państwa do spółki, której akcjonariuszami są 

wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne, lub do spółki, o której 

mowa w art. 13 ust. 1, w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale 

zakładowym tej spółki, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – w zamian za objęcie 

nowych akcji tej spółki; 

2) zbycia akcji lub praw z akcji spółek, w których Skarb Państwa posiada nie więcej niż 

20% kapitału zakładowego, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – nie więcej niż 
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20% ogólnej liczby akcji, chyba że ich wartość rynkowa przekracza 10 000 000 

złotych;> 

3)   zbycia akcji lub praw z akcji spółek w upadłości; 

4)   zbycia akcji spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685) w 

przypadku, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 2 tej ustawy; 

5)   zbycia akcji na rzecz państwowej osoby prawnej; 

6)   nieodpłatnego zbycia akcji na rzecz uprawnionych pracowników, rolników lub rybaków, 

do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i 

niektórych uprawnieniach pracowników; 

7)   zbycia akcji w wykonaniu prawomocnego orzeczenia sądu lub w postępowaniu 

egzekucyjnym. 

[Art. 32. 

1. Osoba wykonująca w imieniu podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji 

należących do Skarbu Państwa, innego niż Prezes Rady Ministrów, lub państwowej osoby 

prawnej, w spółce uznanej zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie 

art. 31 ust. 2 za spółkę o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, uprawnienia 

przysługujące Skarbowi Państwa lub państwowej osobie prawnej na walnym 

zgromadzeniu w sprawach, o których mowa w art. 17 ust. 1-4, 6 i 6a, oraz w sprawach, o 

których mowa w art. 199 § 2, art. 203
1
, art. 215, art. 222

1
, art. 228 pkt 3, art. 255 § 1, art. 

257, art. 270 pkt 2, art. 359 § 2, art. 378 § 2, art. 385, art. 392, art. 393 pkt 3, art. 430 § 

1, art. 431, art. 433 § 2, art. 448 § 1, art. 459 pkt 2, art. 506 § 1, art. 522 § 1, art. 541 § 1 

i art. 562 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, działa na 

podstawie pisemnej instrukcji do głosowania sporządzonej przez podmiot uprawniony do 

wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną, 

zatwierdzanej przez Prezesa Rady Ministrów. 

2. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w sprawach, o których mowa w art. 

215 oraz art. 385 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, w 

przypadku powołania na członków organu nadzorczego osób wybranych przez 

pracowników, rolników lub rybaków.] 
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<Art. 32. 

1. Osoba wykonująca w imieniu podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji 

należących do Skarbu Państwa, innego niż Prezes Rady Ministrów, lub państwowej 

osoby prawnej, w spółce uznanej zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na 

podstawie art. 31 ust. 2 za spółkę o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, 

uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa lub państwowej osobie prawnej na 

walnym zgromadzeniu w sprawach, o których mowa w art. 17 ust. 1–4, 6 i 6a, oraz w 

sprawach, o których mowa w art. 199 § 2, art. 203
1
, art. 215, art. 222

1
, art. 228 pkt 3, 

art. 255 § 1, art. 257, art. 270 pkt 2, art. 300
44

 § 2, art. 300
67

 § 2, art. 300
68

, art. 300
79

 § 

2, art. 300
81

 pkt 2, art. 300
102

 § 1, art. 300
103

, art. 300
106

 § 2, art. 300
114

 § 1, art. 300
120

 

§ 1 pkt 2, art. 359 § 2, art. 378 § 2, art. 385, art. 392, art. 393 pkt 3, art. 430 § 1, art. 

431, art. 433 § 2, art. 448 § 1, art. 459 pkt 2, art. 506 § 1, art. 522 § 1, art. 541 § 1 i 

art. 562 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, a także 

w sprawach ustalania wynagrodzenia członków rady nadzorczej w prostej spółce 

akcyjnej, działa na podstawie pisemnej instrukcji do głosowania sporządzonej przez 

podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa 

lub państwową osobę prawną, zatwierdzanej przez Prezesa Rady Ministrów. 

2. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w sprawach, o których mowa w 

art. 215, art. 300
68

 oraz art. 385 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 

handlowych, w przypadku powołania na członków organu nadzorczego osób 

wybranych przez pracowników, rolników lub rybaków.> 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2210 i 2243) 

Art. 55. 

1. Rejestr agentów zawiera, w odniesieniu do agentów ubezpieczeniowych i agentów 

oferujących ubezpieczenia uzupełniające, będących osobami fizycznymi: 

1)   numer wpisu; 

2)   dane osobowe, obejmujące: 

a)  imię lub imiona i nazwisko, 
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b)  numer PESEL lub, jeżeli taki numer nie został nadany, numer paszportu, numer dowodu 

osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

c)  miejsce zamieszkania, 

d)  numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

e)  firmę, pod którą agent wykonuje działalność gospodarczą, 

f)  siedzibę i adres; 

3)   firmę lub firmy zakładów ubezpieczeń, na rzecz których działa agent, oraz zakres 

pełnomocnictw, o których mowa w art. 21 ust. 1; 

4)   rodzaj agenta; 

5)   wykaz osób fizycznych, przy pomocy których agent wykonuje czynności agencyjne wraz 

z nadanym w rejestrze numerem, zawierający ich dane osobowe, obejmujące: 

a)  imię lub imiona i nazwisko, 

b)  numer PESEL lub, jeżeli taki numer nie został nadany, numer paszportu, numer dowodu 

osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

c)  miejsce zamieszkania; 

6)   w przypadku agenta wykonującego czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego 

zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem 

do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - numer dokumentu 

potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej lub numer umowy gwarancji ubezpieczeniowej, o których mowa w art. 20 ust. 3 

i 4, termin obowiązywania umowy oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto 

umowę. 

2. Rejestr agentów zawiera, w odniesieniu do agentów ubezpieczeniowych i agentów 

oferujących ubezpieczenia uzupełniające, niebędących osobami fizycznymi: 

1)   numer wpisu; 

2)   dane dotyczące podmiotu, obejmujące: 

a)  firmę agenta, 

b)  siedzibę i adres, 

c)  numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

d)  informację, czy agent jest bankiem lub spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową, w 

przypadku których, zgodnie z art. 19 ust. 5, egzamin, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 

5, zdawany przez osoby mające wykonywać czynności agencyjne, przeprowadza się w 

ograniczonym zakresie; 
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3)   firmę lub firmy zakładów ubezpieczeń, na rzecz których działa agent, oraz zakres 

pełnomocnictw, o których mowa w art. 21 ust. 1; 

4)   rodzaj agenta; 

5)   wykaz osób fizycznych, przy pomocy których agent wykonuje czynności agencyjne wraz 

z nadanym w rejestrze numerem, zawierający ich dane osobowe, obejmujące: 

a)  imię lub imiona i nazwisko, 

b)  numer PESEL lub, jeżeli taki numer nie został nadany, numer paszportu, numer dowodu 

osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

c)  miejsce zamieszkania; 

6)   w przypadku agenta wykonującego czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego 

zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem 

do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - numer dokumentu 

potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej lub numer umowy gwarancji ubezpieczeniowej, o których mowa w art. 20 ust. 3 

i 4, termin obowiązywania umowy oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto 

umowę; 

7)   wykaz członków zarządu agenta będącego osobą prawną oraz wspólników agenta 

będącego spółką nieposiadającą osobowości prawnej, obejmujący - w przypadku 

wspólników będących osobami prawnymi - członków ich zarządu, zawierający dane 

osobowe takich osób, obejmujące: 

a)  imię lub imiona i nazwisko, 

b)  numer PESEL lub, jeżeli taki numer nie został nadany, numer paszportu, numer dowodu 

osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

c)  miejsce zamieszkania; 

[8)   tożsamość akcjonariuszy lub udziałowców posiadających co najmniej 10% udziału w 

kapitale zakładowym agenta oraz wysokość tych udziałów;] 

<8) tożsamość akcjonariuszy lub udziałowców posiadających co najmniej 10% udziału w 

kapitale zakładowym agenta oraz wysokość tych udziałów, a w przypadku agenta 

będącego prostą spółką akcyjną – tożsamość akcjonariuszy posiadających co 

najmniej 10% akcji tej spółki oraz stosunek liczby akcji przysługujących tym 

akcjonariuszom do ogólnej liczby akcji prostej spółki akcyjnej;> 

9)   tożsamość osób, które mają bliskie powiązania z agentem. 
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3. Rejestr agentów, w przypadku agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących 

ubezpieczenia uzupełniające wykonujących działalność agencyjną na terytorium innego 

niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej przez oddział lub w 

inny sposób niż przez oddział, w ramach swobody świadczenia usług, zawiera dodatkowo: 

1)   wykaz państw członkowskich Unii Europejskiej, w których działalność ta jest 

wykonywana przez oddział lub w inny sposób niż przez oddział, w ramach swobody 

świadczenia usług; 

2)   adres oddziału agenta w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonuje 

on tę działalność przez oddział; 

3)   firmę i siedzibę zakładu ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz którego agent wykonuje 

działalność agencyjną w państwie członkowskim Unii Europejskiej. 

4. Tożsamość akcjonariuszy, udziałowców oraz osób, o których mowa odpowiednio w ust. 2 

pkt 8 i 9, w odniesieniu do osób fizycznych obejmuje ich dane osobowe, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2, a w odniesieniu do przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi - ich 

dane, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a-c. 

 

Art. 59. 

1. Rejestr brokerów zawiera, w odniesieniu do brokerów ubezpieczeniowych i brokerów 

reasekuracyjnych, będących osobami fizycznymi: 

1)   numer wpisu; 

2)   dane osobowe, obejmujące: 

a)  imię lub imiona i nazwisko, 

b)  numer PESEL lub, jeżeli taki numer nie został nadany, numer paszportu, numer dowodu 

osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

c)  miejsce zamieszkania, 

d)  siedzibę i adres, 

e)  numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

f)  firmę, pod którą broker wykonuje działalność; 

3)   numer i datę wydania zezwolenia; 

4)   datę i przyczynę cofnięcia zezwolenia; 

5)   w przypadku brokera ubezpieczeniowego lub brokera reasekuracyjnego wykonujących 

działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji na terytorium 
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innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej przez 

oddział lub w inny sposób niż przez oddział, w ramach swobody świadczenia usług: 

a)  wykaz państw członkowskich Unii Europejskiej, w których czynności są wykonywane 

przez oddział lub w inny sposób niż przez oddział, w ramach swobody świadczenia usług, 

b)  adres oddziału brokera ubezpieczeniowego lub brokera reasekuracyjnego w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonuje on tę działalność przez oddział; 

6)   rodzaj działalności brokerskiej; 

7)   wykaz osób fizycznych, przy pomocy których broker ubezpieczeniowy lub broker 

reasekuracyjny wykonują czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie 

reasekuracji, zawierający ich dane osobowe, obejmujące: 

a)  imię lub imiona i nazwisko, 

b)  numer PESEL lub, jeżeli taki numer nie został nadany, numer paszportu, numer dowodu 

osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

c)  miejsce zamieszkania; 

8)   numer dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 28 ust. 1, termin obowiązywania tej 

umowy ubezpieczenia oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto tę umowę. 

2. Rejestr brokerów zawiera, w odniesieniu do brokerów ubezpieczeniowych i brokerów 

reasekuracyjnych, będących osobami prawnymi: 

1)   numer wpisu; 

2)   dane dotyczące brokera, obejmujące: 

a)  firmę, 

b)  numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

c)  dane osobowe osób wchodzących w skład zarządu, obejmujące: 

–  imię lub imiona i nazwisko, 

–  numer PESEL lub, jeżeli taki numer nie został nadany, numer paszportu, numer dowodu 

osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

–  miejsce zamieszkania, 

d)  siedzibę i adres podmiotu, 

e)  numer i datę wydania zezwolenia; 

3)   datę i przyczynę cofnięcia zezwolenia; 

4)   w przypadku brokera wykonującego działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń lub w 

zakresie reasekuracji na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 
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członkowskiego Unii Europejskiej przez oddział lub w inny sposób niż przez oddział, w 

ramach swobody świadczenia usług: 

a)  wykaz państw członkowskich Unii Europejskiej, w których czynności są wykonywane 

przez oddział lub w inny sposób niż przez oddział, w ramach swobody świadczenia usług, 

b)  adres oddziału brokera w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonuje 

on tę działalność przez oddział; 

5)   rodzaj działalności brokerskiej; 

6)   wykaz osób fizycznych, przy pomocy których broker ubezpieczeniowy lub broker 

reasekuracyjny wykonują czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie 

reasekuracji, zawierający ich dane osobowe, obejmujące: 

a)  imię lub imiona i nazwisko, 

b)  numer PESEL lub, jeżeli taki numer nie został nadany, numer paszportu, numer dowodu 

osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

c)  miejsce zamieszkania; 

7)   numer dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 28 ust. 1, termin obowiązywania tej 

umowy ubezpieczenia oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto tę umowę; 

[8)   tożsamość akcjonariuszy lub udziałowców posiadających co najmniej 10% udziału w 

kapitale zakładowym brokera oraz wysokość tych udziałów;] 

<8) tożsamość akcjonariuszy lub udziałowców posiadających co najmniej 10% udziału w 

kapitale zakładowym brokera oraz wysokość tych udziałów, a w przypadku brokera 

będącego prostą spółką akcyjną – tożsamość akcjonariuszy posiadających co 

najmniej 10% akcji tej spółki oraz stosunek liczby akcji przysługujących tym 

akcjonariuszom do ogólnej liczby akcji prostej spółki akcyjnej;> 

9)   tożsamość osób, które mają bliskie powiązania z brokerem. 

3. Rejestr brokerów zawiera także: 

1)   datę i rodzaj egzaminu przeprowadzonego przez Komisję; 

2)   dane osobowe osób, które zdały egzamin przed Komisją, obejmujące: 

a)  imię lub imiona i nazwisko, 

b)  numer PESEL lub, jeżeli taki numer nie został nadany, numer paszportu, numer dowodu 

osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

c)  miejsce zamieszkania, 

d)  datę i miejsce urodzenia oraz imię ojca; 
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3)   dane osobowe osób, o których mowa w art. 34 ust. 8 i 9, oraz osób, które zostały 

zwolnione z egzaminu zgodnie z art. 34 ust. 11, obejmujące: 

a)  imię lub imiona i nazwisko, 

b)  numer PESEL lub, jeżeli taki numer nie został nadany, numer paszportu, numer dowodu 

osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

c)  miejsce zamieszkania. 

4. Dane dotyczące brokera ubezpieczeniowego i brokera reasekuracyjnego wykreślonych z 

rejestru brokerów są przechowywane w rejestrze przez 10 lat. 

5. Tożsamość akcjonariuszy, udziałowców oraz osób, o których mowa odpowiednio w ust. 2 

pkt 8 i 9, w odniesieniu do osób fizycznych obejmuje ich dane osobowe, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2, a w odniesieniu do osób prawnych - ich dane, o których mowa w ust. 2 pkt 

2 lit. a, b i d. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 125 i 730) 

 

Art. 2 

1. Instytucjami obowiązanymi są: 

1)   banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, 

instytucje finansowe mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

oddziały instytucji finansowych niemających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2187, 2243 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 326, 730 i 875); 

2)   spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa 

Oszczędnościowo-Kredytowa, w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243 

oraz z 2019 r. poz. 326, 730 i 875); 

3)    krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały 

unijnych instytucji płatniczych, oddziały unijnych i zagranicznych instytucji pieniądza 

elektronicznego, małe instytucje płatnicze, biura usług płatniczych oraz agenci 
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rozliczeniowi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 659 i 730); 

4)   firmy inwestycyjne, banki powiernicze w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244 oraz z 2019 

r. poz. 730 i 875) oraz oddziały zagranicznych firm inwestycyjnych w rozumieniu tej 

ustawy, prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

5)   zagraniczne osoby prawne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

działalność maklerską, w tym prowadzące taką działalność w formie oddziału, oraz 

towarowe domy maklerskie w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312), a także spółki handlowe, o których 

mowa w art. 50a tej ustawy; 

6)   spółki prowadzące rynek regulowany - w zakresie, w jakim prowadzą platformę aukcyjną, 

o której mowa w art. 3 pkt 10a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi; 

7)   fundusze inwestycyjne, alternatywne spółki inwestycyjne, towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych, zarządzający ASI, oddziały spółek zarządzających oraz oddziały 

zarządzających z Unii Europejskiej znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, 

2215, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 i 875); 

8)   zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność, o której mowa w dziale I załącznika do 

ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 381 i 730), w tym krajowe zakłady ubezpieczeń, główne oddziały 

zagranicznych zakładów ubezpieczeń z siedzibą w państwie niebędącym państwem 

członkowskim Unii Europejskiej oraz oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń 

mających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii 

Europejskiej; 

9)   pośrednicy ubezpieczeniowi wykonujący czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w 

zakresie ubezpieczeń wymienionych w dziale I załącznika do ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz oddziały zagranicznych 

pośredników wykonujących takie czynności mające siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem agenta ubezpieczeniowego, który jest agentem 

ubezpieczeniowym wykonującym czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz 
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jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu zgodnie z załącznikiem do 

ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz 

nie pobiera od klienta składki ubezpieczeniowej ani od zakładu ubezpieczeń kwot 

należnych klientowi; 

10)  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz spółka, której Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu, o którym 

mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, w zakresie, w jakim prowadzą rachunki papierów wartościowych lub 

rachunki zbiorcze; 

11)  przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 

2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 160), inni przedsiębiorcy świadczący 

usługę wymiany walut lub usługę pośrednictwa w wymianie walut, niebędący innymi 

instytucjami obowiązanymi, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych prowadzących 

taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

12)  podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w 

zakresie: 

a)  wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi, 

b)  wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi, 

c)  pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b, 

d)  prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. e; 

13)  notariusze w zakresie czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego, 

obejmujących: 

a)  przeniesienie własności wartości majątkowej, w tym sprzedaż, zamianę lub darowiznę 

ruchomości lub nieruchomości, 

b)  zawarcie umowy działu spadku, zniesienia współwłasności, dożywocia, renty w zamian za 

przeniesienie własności nieruchomości oraz o podział majątku wspólnego, 

c)  przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa użytkowania 

wieczystego oraz ekspektatywy odrębnej własności lokalu, 

d)  wniesienie wkładu niepieniężnego po założeniu spółki, 

e)  zawarcie umowy dokumentującej wniesienie lub podwyższenie wkładów do spółki albo 

wniesienie lub podwyższenie kapitału zakładowego, 

f)  przekształcenie lub połączenie spółek, 

g)  zbycie przedsiębiorstwa, 
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h)  zbycie udziałów w spółce; 

<13a)  notariusze w zakresie czynności, o których mowa w art. 79 pkt 6a ustawy z dnia 

14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540, 730 i …);> 

14)  adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni, doradcy podatkowi w zakresie, w 

jakim świadczą na rzecz klienta pomoc prawną lub czynności doradztwa podatkowego 

dotyczące: 

a)  kupna lub sprzedaży nieruchomości, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa, 

b)  zarządzania środkami pieniężnymi, instrumentami finansowymi lub innymi aktywami 

klienta, 

c)  zawierania umowy o prowadzenie rachunku bankowego, rachunku papierów 

wartościowych lub wykonywania czynności związanych z prowadzeniem tych 

rachunków, 

d)  wnoszenia wkładu do spółki kapitałowej lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki 

kapitałowej, 

e)  tworzenia, prowadzenia działalności lub zarządzania spółkami kapitałowymi lub trustami 

-   z wyjątkiem radców prawnych oraz prawników zagranicznych wykonujących zawód w 

ramach stosunku pracy lub służby w urzędach obsługujących organy administracji 

publicznej, innych państwowych lub samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz w 

podmiotach innych niż spółki, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 

r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 i 2193 oraz z 2019 r. poz. 730), oraz 

doradców podatkowych wykonujących zawód w ramach stosunku pracy w podmiotach 

innych niż te, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o 

doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 283 i 730); 

15)  doradcy podatkowi w zakresie czynności doradztwa podatkowego innych niż 

wymienione w pkt 14 oraz biegli rewidenci; 

16)   przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. 

U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), niebędący innymi instytucjami obowiązanymi, 

świadczący usługi polegające na: 

a)  tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej, 
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b)  pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub 

podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, 

c)  zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego 

oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, 

d)  działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w 

drodze czynności prawnej, 

e)  działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji 

lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym 

podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii 

Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym; 

17)  podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych; 

18)  pośrednicy w obrocie nieruchomościami; 

19)  operatorzy pocztowi w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2188); 

20)  podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier 

w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847); 

21)  fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1491) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce 

o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy 

płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają 

się ze sobą powiązane; 

22)  stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 

kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713), w zakresie, w 

jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 

równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako 

pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane; 

23)   przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców w 

zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości 

równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja 
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jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze 

sobą powiązane; 

24)   przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców w 

zakresie, w jakim prowadzą działalność polegającą na udostępnianiu skrytek sejfowych, 

oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych prowadzące taką działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

25)  instytucje pożyczkowe w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim (Dz. U. z 2018 r. poz. 993 i 1075 oraz z 2019 r. poz. 730). 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   beneficjencie rzeczywistym - rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne 

sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane 

uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające 

wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, 

lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki 

gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym: 

a)  w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe 

są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania 

informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im 

przepisom prawa państwa trzeciego: 

–  osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo 

własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej, 

–  osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym 

klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi 

uprawnionymi do głosu, 

–  osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym 

łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji 

klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, 

także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi 

uprawnionymi do głosu, 

–  osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej 

osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub 
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–  osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku 

udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób 

fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku 

niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, 

b)  w przypadku klienta będącego trustem: 

–  założyciela, 

–  powiernika, 

–  nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, 

–  beneficjenta, 

–  inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem, 

c)  w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 

wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt 

sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje 

się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym; 

2)   blokadzie rachunku - rozumie się przez to czasowe uniemożliwienie korzystania i 

dysponowania ze wszystkich lub części wartości majątkowych gromadzonych na 

rachunku, w tym również przez instytucję obowiązaną; 

3)   członkach rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się 

przez to: 

a)  małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane 

stanowisko polityczne, 

b)  dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby 

pozostającej we wspólnym pożyciu, 

c)  rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne; 

4)   dyrektywie 2015/849- rozumie się przez to dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu 

finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 

2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 73); 

5)   europejskich urzędach nadzoru - rozumie się przez to Europejski Urząd Nadzoru 

Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 

Emerytalnych oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych; 
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6)   finansowaniu terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077 oraz z 2019 r. poz. 

730, 858 i 870); 

7)   grupie - rozumie się przez to jednostkę dominującą wraz z jej jednostkami 

podporządkowanymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

8)   jednostkach współpracujących - rozumie się przez to organy administracji rządowej, 

organy jednostek samorządu terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, 

a także Narodowy Bank Polski (NBP), Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i 

Najwyższą Izbę Kontroli (NIK); 

9)   kadrze kierowniczej wyższego szczebla - rozumie się przez to członka zarządu, dyrektora 

lub pracownika instytucji obowiązanej posiadającego wiedzę z zakresu ryzyka prania 

pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z działalnością instytucji 

obowiązanej oraz podejmującego decyzje mające wpływ na to ryzyko; 

[10)  kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której instytucja obowiązana 

świadczy usługi lub dla której wykonuje czynności wchodzące w zakres prowadzonej przez 

nią działalności zawodowej, w tym z którą instytucja obowiązana nawiązuje stosunki 

gospodarcze, lub na zlecenie której przeprowadza transakcję okazjonalną; w przypadku 

umowy ubezpieczenia przez klienta instytucji obowiązanej rozumie się ubezpieczającego;] 

<10) kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której instytucja obowiązana 

świadczy usługi lub dla której wykonuje czynności wchodzące w zakres prowadzonej 

przez nią działalności zawodowej, w tym z którą instytucja obowiązana nawiązuje 

stosunki gospodarcze, lub na zlecenie której przeprowadza transakcję okazjonalną; 

w przypadku umowy ubezpieczenia przez klienta instytucji obowiązanej rozumie się 

ubezpieczającego, a w przypadku umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy 

prostej spółki akcyjnej, o której mowa w art. 300
32

 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 

– Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 i …), przez klienta instytucji 

obowiązanej rozumie się wyłącznie akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika akcji 

podlegającego wpisowi do tego rejestru w związku z transakcją stanowiącą podstawę 

dokonania wpisu;> 

11)  osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne - rozumie się przez to osoby 

fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym: 
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a)  szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy 

stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i 

wiceprezesa Rady Ministrów, 

b)  członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i 

senatorów, 

c)  członków organów zarządzających partii politycznych, 

d)  członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów 

sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem 

trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz 

sędziów sądów apelacyjnych, 

e)  członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa 

oraz członków Zarządu NBP, 

f)  ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, 

g)  członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw 

państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów 

i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo 

udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, 

h)  dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji 

międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, 

i)  dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, 

dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych 

organów rządowej administracji specjalnej; 

12)  osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane 

stanowisko polityczne - rozumie się przez to: 

a)  osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą 

zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie 

stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

b)  osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że 

zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą 

eksponowane stanowisko polityczne; 
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13)  państwie trzecim wysokiego ryzyka - rozumie się przez to państwo identyfikowane na 

podstawie informacji pochodzących z wiarygodnych źródeł, w tym raportów z ewaluacji 

krajowych systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

przeprowadzanych przez Grupę Specjalną do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy 

(FATF) oraz organy lub organizacje z nią powiązane, jako nieposiadające skutecznego 

systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu lub posiadające 

znaczące braki w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu 

terroryzmu, w szczególności państwo trzecie zidentyfikowane przez Komisję Europejską 

w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849; 

14)  praniu pieniędzy - rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny; 

15)  przeprowadzaniu transakcji - rozumie się przez to wykonanie przez instytucję 

obowiązaną dyspozycji lub zlecenia wydanych przez klienta lub osobę działającą w jego 

imieniu; 

16)  przetwarzaniu informacji - rozumie się przez to każdą operację wykonywaną na 

informacjach, w szczególności ich uzyskiwanie, gromadzenie, utrwalanie, 

przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te 

operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych; 

17)  rachunku - rozumie się przez to: 

a)  rachunek płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

b)  rachunek bankowy i rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej 

niebędące rachunkami płatniczymi, 

c)  rachunek papierów wartościowych i rachunek zbiorczy oraz służący do ich obsługi 

rachunek pieniężny, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, 

d)  rejestr uczestników funduszu lub ewidencję uczestników funduszu inwestycyjnego 

zamkniętego, 

e)  prowadzony w formie elektronicznej zbiór danych identyfikacyjnych zapewniających 

osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym 

przeprowadzania transakcji ich wymiany, 

f)  rachunek derywatów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi; 

18)  relacjach korespondenckich - rozumie się przez to: 
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a)  świadczenie usług bankowych przez jeden bank jako korespondenta na rzecz innego banku 

jako respondenta, 

b)  relacje między instytucjami kredytowymi, instytucjami finansowymi, w tym relacje, w 

ramach których są świadczone podobne usługi przez instytucję będącą korespondentem na 

rzecz instytucji będącej respondentem, oraz relacje, które zostały ustanowione na potrzeby 

transakcji dotyczących papierów wartościowych lub na potrzeby transferów środków 

pieniężnych; 

19)  rozporządzeniu 2015/847 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji 

towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 

1781/2006 (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 1); 

20)  stosunkach gospodarczych - rozumie się przez to stosunki instytucji obowiązanej z 

klientem związane z działalnością zawodową instytucji obowiązanej, które w chwili ich 

nawiązywania wykazują cechę trwałości; 

21)  transakcji - rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której 

dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność 

prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości 

majątkowych; 

22)  transakcji okazjonalnej - rozumie się przez to transakcję, która nie jest przeprowadzana w 

ramach stosunków gospodarczych; 

23)  transferze środków pieniężnych - rozumie się przez to transfer środków pieniężnych w 

rozumieniu rozporządzenia 2015/847; 

24)  truście (trust) - rozumie się przez to regulowany przepisami prawa obcego stosunek 

prawny wynikający ze zdarzenia prawnego, umowy lub porozumienia, w tym zespołu 

takich zdarzeń lub czynności prawnych, na podstawie którego dokonuje się przeniesienia 

własności lub posiadania wartości majątkowych na powiernika w celu sprawowania 

zarządu powierniczego oraz udostępniania tych wartości beneficjentom tego stosunku; 

25)  umowie ubezpieczenia - rozumie się przez to umowę, o której mowa w dziale I 

załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej; 

26)  walucie wirtualnej - rozumie się przez to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest: 

a)  prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub 

inne organy administracji publicznej, 
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b)  międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację 

międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z 

nią współpracujące, 

c)  pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 

płatniczych, 

d)  instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, 

e)  wekslem lub czekiem 

-   oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane 

jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione 

albo może być przedmiotem handlu elektronicznego; 

27)  wartościach majątkowych - rozumie się przez to prawa majątkowe lub inne mienie 

ruchome lub nieruchomości, środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, inne papiery 

wartościowe, wartości dewizowe oraz waluty wirtualne; 

28)  wstrzymaniu transakcji - rozumie się przez to czasowe ograniczenie korzystania i 

dysponowania wartościami majątkowymi polegające na uniemożliwieniu 

przeprowadzenia przez instytucję obowiązaną określonej transakcji lub większej liczby 

określonych transakcji. 

Art. 58. 

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane: 

1)   spółki jawne; 

2)   spółki komandytowe; 

3)   spółki komandytowo-akcyjne; 

4)   spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; 

<4a) proste spółki akcyjne;> 

5)   spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

623). 
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U S T A W A   z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649 i 1293 oraz z 2019 r. poz. 622) 

 

Art. 4. 

1. Osoby zagraniczne z państw członkowskich mogą podejmować i wykonywać działalność 

gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak 

obywatele polscy. 

2. Obywatele innych państw niż państwa członkowskie, którzy: 

1)   posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej: 

a)  zezwolenie na pobyt stały, 

b)  zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 

c)  zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 

144, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622), lub w 

związku z okolicznością, o której mowa w art. 7 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 15 marca 2019 

r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty 

Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii 

Europejskiej (Dz. U. poz. 622), 

d)  status uchodźcy, 

e)  ochronę uzupełniającą, 

f)  zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany, 

g)  zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem 

polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

h)  zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone 

ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie 

wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

2)   korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej, 

3)   posiadają ważną Kartę Polaka, 

4)   są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium 

obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 
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r. poz. 293), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub 

przebywającymi z nimi, 

5)   przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub 

art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie 

umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie 

wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii 

Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku byli uprawnieni do 

podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. c i 

g 

- mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. 

[3. 
(3)

 Osoby zagraniczne inne niż wymienione w ust. 1 i 2 mają prawo do podejmowania i 

wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki jawnej, partnerskiej, 

komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a 

także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich 

udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.] 

<3. Osoby zagraniczne inne niż wymienione w ust. 1 i 2 mają prawo do podejmowania i 

wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki komandytowej, 

spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej 

spółki akcyjnej i spółki akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz 

obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe 

nie stanowią inaczej.> 

4. Członek rodziny, w rozumieniu art. 159 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, osoby zagranicznej, do której odnoszą się umowy międzynarodowe, o 

których mowa w ust. 3, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy, może podejmować i 

wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak ta osoba zagraniczna. 

5. Członek rodziny, w rozumieniu art. 159 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z 

przybywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywaniem na tym 

terytorium w celu połączenia z rodziną, może podejmować i wykonywać działalność 

gospodarczą w takim samym zakresie jak cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na 

pobyt czasowy i wykonują działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej dokonanego na zasadzie wzajemności. 
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6. Właściwy organ, dokonując oceny spełnienia wymogów niezbędnych do podjęcia i 

wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uznaje 

wymogi, jakie spełnił przedsiębiorca zagraniczny z państwa członkowskiego, aby na 

terytorium tego państwa mógł podjąć lub wykonywać działalność gospodarczą, w 

szczególności uznaje certyfikaty, zaświadczenia lub inne dokumenty wydane przez 

właściwy organ państwa członkowskiego, które potwierdzają spełnienie warunków 

podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej. 

7. Właściwy organ uznaje ubezpieczenia i gwarancje odpowiedzialności zawodowej wydane 

w państwach członkowskich, w zakresie, w jakim spełniają warunki określone w 

przepisach odrębnych ustaw. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 

1668, z późn. zm.)  

Art. 159. 

1. Uczelnia, w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej lub 

zarządzania nimi, może utworzyć spółki kapitałowe, a także przystępować do nich, 

wspólnie z innymi uczelniami, instytutami badawczymi, instytutami PAN, Centrum 

Łukasiewicz, instytutami Sieci Łukasiewicz lub innymi podmiotami. 

2. Decyzję o utworzeniu spółki, o której mowa w ust. 1, lub przystąpieniu do niej podejmuje 

rektor za zgodą senatu. 

3. Uprzedniego zgłoszenia ministrowi wymaga: 

1)   
(18)

 utworzenie przez uczelnię publiczną spółki, o której mowa w ust. 1, z podmiotem 

innym niż uczelnia publiczna, instytut badawczy, instytut PAN, Centrum Łukasiewicz lub 

instytut Sieci Łukasiewicz; 

2)   
(19)

 przystąpienie przez uczelnię publiczną do spółki, o której mowa w ust. 1, której 

wspólnikiem lub akcjonariuszem jest podmiot inny niż uczelnia publiczna, instytut 

badawczy, instytut PAN, Centrum Łukasiewicz lub instytut Sieci Łukasiewicz. 

4. Minister, w terminie 45 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może wnieść sprzeciw wobec 

zamiaru dokonania czynności, o której mowa w ust. 3. 
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5. Dokonanie czynności, o której mowa w ust. 3, może nastąpić, jeżeli minister nie wniósł 

sprzeciwu w terminie. Zgłoszona czynność niedokonana w ciągu roku od dnia doręczenia 

zgłoszenia wymaga nowego zgłoszenia. 

[6. 
(20)

 Podmiot inny niż uczelnia publiczna, instytut badawczy, instytut PAN, Centrum 

Łukasiewicz lub instytut Sieci Łukasiewicz może posiadać w spółce, o której mowa w ust. 

1, której wspólnikiem lub akcjonariuszem jest uczelnia publiczna, akcje lub udziały 

stanowiące łącznie nie więcej niż 25% ogólnej liczby głosów lub kapitału zakładowego.] 

<6. Podmiot inny niż uczelnia publiczna, instytut badawczy, instytut PAN, Centrum 

Łukasiewicz lub instytut Sieci Łukasiewicz może posiadać w spółce, o której mowa w 

ust. 1, której wspólnikiem lub akcjonariuszem jest uczelnia publiczna, akcje lub 

udziały stanowiące łącznie nie więcej niż 25% kapitału zakładowego, a w przypadku 

prostej spółki akcyjnej – 25% ogólnej liczby akcji lub ogólnej liczby głosów.> 

 

 

 


