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98 
USTAWA 

z dnia 24 lutego 1990 r. 

o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy. 

Art. 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 27 czerwca 1934 r. - Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, 
poz. 502, z 1946 r. Nr 57, poz. 321 , z 1950 r. Nr 34, poz. 312, 
z 1964 r. Nr 16, poz. 94, z 1969 r. Nr 13, poz. 95 i z 1988 r. Nr 
41, poz. 326) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 17 w § 1 wyraz "pięciuset" zastępuje się wyrazami 
"siedemdziesięciu pięciu tysięcy"; 

2) wart. 159 w § 2 wyraz "tysięcy" zastępuje się wyrazem 
"milionów", a po wyrazie "pięćset" dodaje się wyraz 
"tysięcy"; 

3) wart. 182 w § 3 po wyrazie "pięciuset" dodaje się wyraz 
"tysięcy"; 

4) wart. 183 w § 3 po wyrazie "pięciuset" dodaje się wyraz 
"tysięcy"; 

5) wart. 206 w § 2 liczbę ,,250.000" zastępuje się liczbą 
,,250.000.000"; . 

6) wart. 222 wyraz "tysięcy" zastępuje się wyrazem 
"milionów"; 

7) wart. 233 po wyrazie "sto" dodaje się wyraz "tysięcy"; 

8) wart. 252 w § 2 liczbę ,,250.000" zastępuje się liczbą 
,,250.000.000"; 

9) wart. 306 w § 1 liczbę ,,3000" zastępuje się liczbą 
,,450.000"; 

10) wart. 311 w § 1 wyraz "tysięcy" zastępuje się wyrazem 
"milionów"; 

11) wart. 340: 

a) w § 1 wyraz "sto" zastępuje się wyrazami "dziesięć 
tysięcy", 

b) skreśla się § 2; 

12) wart. 377 w § 2 wyrazy "pięć milionów" zastępuje się 
wyrazami "pięć miliardów"; 

13) wart. 389 w § 1 wyraz "tysięcy" zastępuje się wyrazem 
"milionów"; 

14) wart. 490 w § 1 liczbę" 1 0.000" zastępuje się liczbą 
,,1 .500.000"; 

15) w art. 493 w pkt 2 wyraz "pięciuset" zastępuje się 
wyrazami "pięćdziesięciu tysięcy". 

Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje się do spółek, co do 
których wnioski o ich zarejestrowanie wpłyną po dniu 
wejścia w życie ustawy. 

2. Przepisy art. 1 pkt 1, 9 i 14 stosuje się również do 
spółek nie wymienionych w ust. 1. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie w terminie jednego 
miesiąca od dnia ogłoszenia . 
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