
Art. 1. W ustawie z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Ko-
deks spó∏ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037,
z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 oraz z 2003 r. Nr 49,
poz. 408) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4 w § 1 w pkt 4 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) cz∏onkowie jej zarzàdu lub cz∏onkowie jej rady
nadzorczej stanowià wi´cej ni˝ po∏ow´ cz∏on-
ków zarzàdu innej spó∏ki kapita∏owej (spó∏ki
zale˝nej) albo spó∏dzielni (spó∏dzielni zale˝-
nej), lub”;

2) w art. 6 § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Odpowiedzi na pytania okreÊlone w § 4 na-
le˝y udzieliç uprawnionemu oraz w∏aÊciwej
spó∏ce kapita∏owej w terminie dziesi´ciu dni
od dnia otrzymania ˝àdania. Je˝eli ˝àdanie
udzielenia odpowiedzi dosz∏o do adresata
póêniej ni˝ na dwa tygodnie przed dniem, na
który zwo∏ano zgromadzenie wspólników al-
bo walne zgromadzenie, bieg terminu do jej
udzielenia rozpoczyna si´ w dniu nast´pujà-
cym po dniu, w którym zakoƒczy∏o si´ zgro-
madzenie wspólników albo walne zgroma-
dzenie. Od dnia rozpocz´cia biegu terminu
udzielenia odpowiedzi do dnia jej udzielenia
zobowiàzana spó∏ka handlowa nie mo˝e wy-
konywaç praw z akcji albo udzia∏ów w spó∏-
ce kapita∏owej, o której mowa w § 4 zdanie
pierwsze.”;

3) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. § 1. Za zobowiàzania spó∏ki kapita∏owej
w organizacji odpowiadajà solidar-
nie spó∏ka i osoby, które dzia∏a∏y
w jej imieniu.

§ 2. Wspólnik albo akcjonariusz spó∏ki
kapita∏owej w organizacji odpowia-
da solidarnie z podmiotami, o któ-
rych mowa w § 1, za jej zobowiàza-
nia do wartoÊci niewniesionego
wk∏adu na pokrycie obj´tych udzia-
∏ów lub akcji.”;

4) w art. 15 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Zawarcie przez spó∏k´ zale˝nà umowy wy-
mienionej w § 1 z cz∏onkiem zarzàdu, proku-
rentem lub likwidatorem spó∏ki dominujàcej
wymaga zgody rady nadzorczej spó∏ki zale˝-
nej. Je˝eli spó∏ka zale˝na nie ma rady nad-

zorczej, jest wymagana zgoda zgromadzenia
wspólników albo walnego zgromadzenia
spó∏ki dominujàcej. Do wyra˝enia zgody
i skutków braku zgody stosuje si´ art. 17 § 1
i 2.”;

5) w art. 17 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Je˝eli do dokonania czynnoÊci prawnej
przez spó∏k´ ustawa wymaga uchwa∏y
wspólników albo walnego zgromadzenia
bàdê rady nadzorczej, czynnoÊç prawna do-
konana bez wymaganej uchwa∏y jest nie-
wa˝na.”;

6) w art. 18 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W terminie trzech miesi´cy od dnia uprawo-
mocnienia si´ wyroku, o którym mowa
w § 2, skazany mo˝e z∏o˝yç wniosek do sà-
du, który wyda∏ wyrok, o zwolnienie go z za-
kazu pe∏nienia funkcji w spó∏ce handlowej
lub o skrócenie czasu obowiàzywania zaka-
zu. Nie dotyczy to przest´pstw pope∏nionych
umyÊlnie. Sàd rozstrzyga o wniosku, wyda-
jàc postanowienie.”;

7) dodaje si´ art. 251 w brzmieniu:

„Art. 251. § 1. Spó∏ka jawna powstaje z chwilà
wpisu do rejestru.

§ 2. Osoby, które dzia∏a∏y w imieniu
spó∏ki po jej zawiàzaniu, a przed jej
wpisaniem do rejestru, za zobo-
wiàzania wynikajàce z tego dzia∏a-
nia odpowiadajà solidarnie.”;

8) w art. 26 § 3—6 otrzymujà brzmienie:

„§ 3. Ka˝dy wspólnik ma prawo i obowiàzek zg∏o-
szenia spó∏ki jawnej do rejestru. Do zg∏osze-
nia nale˝y do∏àczyç z∏o˝one wobec sàdu al-
bo poÊwiadczone notarialnie wzory podpi-
sów osób uprawnionych do reprezentowa-
nia spó∏ki.

§ 4. Spó∏ka, o której mowa w art. 860 Kodeksu
cywilnego (spó∏ka cywilna), mo˝e byç prze-
kszta∏cona w spó∏k´ jawnà. Przekszta∏cenie
wymaga zg∏oszenia do sàdu rejestrowego
przez wszystkich wspólników. Je˝eli przy-
chody netto spó∏ki cywilnej w ka˝dym
z dwóch ostatnich lat obrotowych osiàgn´∏y
wartoÊç powodujàcà, zgodnie z przepisami
o rachunkowoÊci, obowiàzek prowadzenia
ksiàg rachunkowych, zg∏oszenie jest obo-
wiàzkowe i powinno nastàpiç w terminie
trzech miesi´cy od zakoƒczenia drugiego ro-
ku obrotowego. Przepisy § 1—3 stosuje si´
odpowiednio.
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USTAWA

z dnia 12 grudnia 2003 r.

o zmianie ustawy — Kodeks spó∏ek handlowych oraz niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci, ustaw´ z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym, usta-
w´ z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe.



§ 5. Z chwilà wpisu do rejestru spó∏ka, o której
mowa w § 4, staje si´ spó∏kà jawnà. Spó∏ce
tej przys∏ugujà wszystkie prawa i obowiàzki
stanowiàce majàtek wspólny wspólników.
Przepisy art. 553 § 2 i 3 stosuje si´ odpo-
wiednio.

§ 6. Przed zg∏oszeniem, o którym mowa w § 4,
wspólnicy dostosujà umow´ spó∏ki do prze-
pisów o umowie spó∏ki jawnej.”;

9) w art. 31 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Subsydiarna odpowiedzialnoÊç wspólnika
nie dotyczy zobowiàzaƒ powsta∏ych przed
wpisem do rejestru.”;

10) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. Kto zawiera umow´ spó∏ki jawnej
z przedsi´biorcà jednoosobowym, który
wniós∏ do spó∏ki przedsi´biorstwo, od-
powiada tak˝e za zobowiàzania powsta∏e
przy prowadzeniu tego przedsi´biorstwa
przed dniem utworzenia spó∏ki.”;

11) w art. 49 uchyla si´ § 2;

12) art. 50 otrzymuje brzmienie:

„Art. 50. § 1. Udzia∏ kapita∏owy wspólnika odpo-
wiada wartoÊci rzeczywiÊcie wnie-
sionego wk∏adu.

§ 2. Wspólnik nie jest uprawniony ani
zobowiàzany do podwy˝szenia umó-
wionego wk∏adu.”;

13) art. 88 otrzymuje brzmienie:

„Art. 88. Partnerami w spó∏ce mogà byç osoby
uprawnione do wykonywania nast´pujà-
cych zawodów: adwokata, aptekarza, ar-
chitekta, in˝yniera budownictwa, bieg∏e-
go rewidenta, brokera ubezpieczeniowe-
go, doradcy podatkowego, ksi´gowego,
lekarza, lekarza stomatologa, lekarza we-
terynarii, notariusza, piel´gniarki, po∏o˝-
nej, radcy prawnego, rzecznika patento-
wego, rzeczoznawcy majàtkowego i t∏u-
macza przysi´g∏ego.”;

14) w art. 126 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w zakresie stosunku prawnego komplementa-
riuszy, zarówno mi´dzy sobà, wobec wszyst-
kich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich,
a tak˝e do wk∏adów tych˝e wspólników do
spó∏ki, z wy∏àczeniem wk∏adów na kapita∏ za-
k∏adowy — odpowiednio przepisy dotyczàce
spó∏ki jawnej,”;

15) w art. 154 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. WartoÊç nominalna udzia∏u nie mo˝e byç
ni˝sza ni˝ 50 z∏otych.”;

16) art. 156 otrzymuje brzmienie:

„Art. 156. W spó∏ce jednoosobowej jedyny
wspólnik wykonuje wszystkie upraw-
nienia przys∏ugujàce zgromadzeniu

wspólników zgodnie z przepisami ni-
niejszego dzia∏u. Przepisy o zgromadze-
niu wspólników stosuje si´ odpowied-
nio.”;

17) art. 159 otrzymuje brzmienie:

„Art. 159. Je˝eli wspólnikowi majà byç przyznane
szczególne korzyÊci lub je˝eli na wspól-
ników majà byç na∏o˝one, oprócz wnie-
sienia wk∏adów na pokrycie udzia∏ów,
inne obowiàzki wobec spó∏ki, nale˝y to
pod rygorem bezskutecznoÊci wobec
spó∏ki dok∏adnie okreÊliç w umowie
spó∏ki.”;

18) art. 173 otrzymuje brzmienie:

„Art. 173. § 1. W przypadku gdy wszystkie udzia∏y
spó∏ki przys∏ugujà jedynemu wspól-
nikowi albo jedynemu wspólnikowi
i spó∏ce, oÊwiadczenie woli takiego
wspólnika sk∏adane spó∏ce wymaga
formy pisemnej pod rygorem nie-
wa˝noÊci, chyba ˝e ustawa stanowi
inaczej.

§ 2. W sprawach przekraczajàcych za-
kres zwyk∏ych czynnoÊci spó∏ki
oÊwiadczenie, o którym mowa
w § 1, wymaga formy pisemnej
z podpisem notarialnie poÊwiad-
czonym.

§ 3. Przepis § 2 nie uchybia odr´bnym
przepisom, które wymagajà zacho-
wania formy aktu notarialnego.”;

19) w art. 179 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Zwróconych dop∏at nie uwzgl´dnia si´ przy
˝àdaniu nowych dop∏at.”;

20) w art. 181 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W wyniku podzia∏u nie mogà powstaç udzia-
∏y ni˝sze ni˝ 50 z∏otych.”;

21) w art. 183 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Je˝eli wed∏ug umowy spó∏ki wspólnik móg∏
mieç tylko jeden udzia∏, udzia∏ ten mo˝e byç
podzielony mi´dzy spadkobierców, chyba ˝e
umowa spó∏ki wy∏àcza lub ogranicza w okre-
Êlony sposób podzia∏ tego udzia∏u mi´dzy
spadkobierców. Wskutek podzia∏u nie mogà
powstaç udzia∏y ni˝sze ni˝ 50 z∏otych.”;

22) po art. 183 dodaje si´ art. 1831 w brzmieniu:

„Art. 1831. Umowa spó∏ki mo˝e ograniczyç lub
wy∏àczyç wstàpienie do spó∏ki wspó∏-
ma∏˝onka wspólnika w przypadku, gdy
udzia∏ lub udzia∏y sà obj´te wspólno-
Êcià majàtkowà ma∏˝eƒskà.”;

23) art. 192 otrzymuje brzmienie:

„Art. 192. Kwota przeznaczona do podzia∏u mi´-
dzy wspólników nie mo˝e przekraczaç
zysku za ostatni rok obrotowy, powi´k-
szonego o niepodzielone zyski z lat
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ubieg∏ych oraz o kwoty przeniesione
z utworzonych z zysku kapita∏ów zapa-
sowego i rezerwowych, które mogà byç
przeznaczone do podzia∏u. Kwot´ t´ na-
le˝y pomniejszyç o niepokryte straty,
udzia∏y w∏asne oraz o kwoty, które
zgodnie z ustawà lub umowà spó∏ki po-
winny byç przekazane z zysku za ostat-
ni rok obrotowy na kapita∏y zapasowy
lub rezerwowe.”;

24) art. 195 otrzymuje brzmienie:

„Art. 195. § 1. Spó∏ka mo˝e wyp∏aciç zaliczk´ na
poczet przewidywanej dywidendy,
je˝eli jej zatwierdzone sprawozda-
nie finansowe za poprzedni rok ob-
rotowy wykazuje zysk. Zaliczka mo-
˝e stanowiç najwy˝ej po∏ow´ zysku
osiàgni´tego od koƒca poprzednie-
go roku obrotowego, powi´kszone-
go o kapita∏y rezerwowe utworzo-
ne z zysku, którymi w celu wyp∏aty
zaliczek mo˝e dysponowaç zarzàd,
oraz pomniejszonego o niepokryte
straty i udzia∏y w∏asne.

§ 2. Do zaliczki na poczet przewidywa-
nej dywidendy nie stosuje si´ prze-
pisu art. 197.”;

25) w art. 199:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Umorzenie udzia∏u wymaga uchwa∏y
zgromadzenia wspólników, która powin-
na okreÊlaç w szczególnoÊci podstaw´
prawnà umorzenia i wysokoÊç wynagro-
dzenia przys∏ugujàcego wspólnikowi za
umorzony udzia∏. Wynagrodzenie to,
w przypadku umorzenia przymusowego,
nie mo˝e byç ni˝sze od wartoÊci przypa-
dajàcych na udzia∏ aktywów netto, wyka-
zanych w sprawozdaniu finansowym za
ostatni rok obrotowy, pomniejszonych
o kwot´ przeznaczonà do podzia∏u mi´dzy
wspólników. W przypadku umorzenia
przymusowego uchwa∏a powinna zawie-
raç równie˝ uzasadnienie.”,

b) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. W razie umorzenia wymagajàcego obni-
˝enia kapita∏u zak∏adowego, umorzenie
nast´puje z chwilà obni˝enia kapita∏u za-
k∏adowego.”;

26) w art. 200 § 1—3 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Spó∏ka nie mo˝e obejmowaç lub nabywaç
ani przyjmowaç w zastaw w∏asnych udzia-
∏ów. Zakaz ten dotyczy równie˝ obejmowa-
nia lub nabywania udzia∏ów bàdê przyjmo-
wania ich w zastaw przez spó∏k´ albo spó∏-
dzielni´ zale˝nà. Wyjàtek stanowi nabycie
w drodze egzekucji na zaspokojenie rosz-
czeƒ spó∏ki, których nie mo˝na zaspokoiç
z innego majàtku wspólnika, nabycie w celu

umorzenia udzia∏ów oraz nabycie albo obj´-
cie udzia∏ów w innych przypadkach przewi-
dzianych w ustawie.

§ 2. Je˝eli udzia∏y, nabyte w drodze egzekucji
zgodnie z § 1, nie zostanà zbyte w ciàgu ro-
ku od dnia nabycia, powinny byç umorzone
wed∏ug przepisów dotyczàcych obni˝enia
kapita∏u zak∏adowego, chyba ˝e w spó∏ce zo-
sta∏ utworzony, w celu umorzenia udzia∏ów,
specjalny kapita∏ rezerwowy.

§ 3. Udzia∏y w∏asne nale˝y umieÊciç w bilansie
w osobnej pozycji kapita∏u w∏asnego w war-
toÊci ujemnej.”;

27) w art. 210 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
§ 1 i dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. W przypadku gdy wspólnik, o którym mowa
w art. 173 § 1, jest zarazem jedynym cz∏on-
kiem zarzàdu, przepisu § 1 nie stosuje si´.
CzynnoÊç prawna mi´dzy tym wspólnikiem
a reprezentowanà przez niego spó∏kà wyma-
ga formy aktu notarialnego. O ka˝dorazo-
wym dokonaniu takiej czynnoÊci prawnej
notariusz zawiadamia sàd rejestrowy, prze-
sy∏ajàc wypis aktu notarialnego.”;

28) w art. 214 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do
cz∏onków zarzàdu i likwidatorów spó∏ki lub
spó∏dzielni zale˝nej.”;

29) w art. 218 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W przypadku powo∏ania cz∏onków rady nad-
zorczej i komisji rewizyjnej na okres d∏u˝szy
ni˝ rok, ich mandaty wygasajà z dniem od-
bycia zgromadzenia wspólników zatwierdza-
jàcego sprawozdanie finansowe za ostatni
pe∏ny rok obrotowy pe∏nienia tej funkcji.”;

30) w art. 228:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) nabycie i zbycie nieruchomoÊci, u˝ytkowa-
nia wieczystego lub udzia∏u w nieruchomo-
Êci, je˝eli umowa spó∏ki nie stanowi ina-
czej,”,

b) w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7.”;

31) art. 230 otrzymuje brzmienie:

„Art. 230. Rozporzàdzenie prawem lub zaciàgni´-
cie zobowiàzania do Êwiadczenia o war-
toÊci dwukrotnie przewy˝szajàcej wy-
sokoÊç kapita∏u zak∏adowego wymaga
uchwa∏y wspólników, chyba ˝e umowa
spó∏ki stanowi inaczej. Przepisu art. 17
§ 1 nie stosuje si´.”;

32) w art. 238 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zgromadzenie wspólników zwo∏uje si´ za
pomocà listów poleconych lub przesy∏ek
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nadanych pocztà kurierskà, wys∏anych co
najmniej dwa tygodnie przed terminem
zgromadzenia wspólników. Zamiast listu po-
leconego lub przesy∏ki nadanej pocztà ku-
rierskà, zawiadomienie mo˝e byç wys∏ane
wspólnikowi pocztà elektronicznà, je˝eli
uprzednio wyrazi∏ na to pisemnà zgod´, po-
dajàc adres, na który zawiadomienie powin-
no byç wys∏ane.”;

33) w art. 242 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Je˝eli umowa spó∏ki nie stanowi inaczej, na
ka˝de 10 z∏otych wartoÊci nominalnej udzia-
∏u o nierównej wysokoÊci przypada jeden
g∏os.”;

34) w art. 248 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwa∏y zgromadzenia wspólników powin-
ny byç wpisane do ksi´gi protoko∏ów i pod-
pisane przez obecnych lub co najmniej przez
przewodniczàcego i osob´ sporzàdzajàcà
protokó∏. Je˝eli protokó∏ sporzàdza nota-
riusz, zarzàd wnosi wypis protoko∏u do ksi´-
gi protoko∏ów.”;

35) w art. 255 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Uchwa∏y, o których mowa w § 1 i 2, powin-
ny byç umieszczone w protokole sporzàdzo-
nym przez notariusza.”;

36) w art. 256 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Do zarejestrowania zmiany umowy spó∏ki
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 164
§ 3, art. 165, art. 169, art. 171 i art. 172.”;

37) w art. 257 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Je˝eli podwy˝szenie kapita∏u zak∏adowego
nast´puje na podstawie dotychczasowych
postanowieƒ umowy spó∏ki, przy zachowa-
niu wymagaƒ okreÊlonych w § 1, oÊwiadcze-
nia dotychczasowych wspólników o obj´ciu
nowych udzia∏ów wymagajà formy pisem-
nej pod rygorem niewa˝noÊci. Art. 260 § 2
stosuje si´ odpowiednio.”;

38) w art. 258 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. OÊwiadczenie dotychczasowego wspólnika
o obj´ciu nowego udzia∏u bàdê udzia∏ów lub
o obj´ciu podwy˝szenia wartoÊci istniejàce-
go udzia∏u bàdê udzia∏ów wymaga formy ak-
tu notarialnego.”;

39) w art. 288 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Po zatwierdzeniu przez zgromadzenie
wspólników sprawozdania finansowego na
dzieƒ poprzedzajàcy podzia∏ mi´dzy wspól-
ników majàtku pozosta∏ego po zaspokojeniu
lub zabezpieczeniu wierzycieli (sprawozda-
nie likwidacyjne) i po zakoƒczeniu likwidacji,
likwidatorzy powinni og∏osiç w siedzibie
spó∏ki to sprawozdanie i z∏o˝yç je sàdowi re-
jestrowemu, z jednoczesnym zg∏oszeniem
wniosku o wykreÊlenie spó∏ki z rejestru.

§ 2. Je˝eli zgromadzenie wspólników zwo∏ane
w celu zatwierdzenia sprawozdania likwidacyj-
nego nie odby∏o si´ z powodu braku kworum,
likwidatorzy powinni wykonaç czynnoÊci,
o których mowa w § 1, bez zatwierdzenia spra-
wozdania przez zgromadzenie wspólników.”;

40) w art. 303 § 2—4 otrzymujà brzmienie:

„§ 2. W przypadku gdy wszystkie akcje spó∏ki
przys∏ugujà jedynemu akcjonariuszowi albo
jedynemu akcjonariuszowi i spó∏ce, oÊwiad-
czenie woli takiego akcjonariusza sk∏adane
spó∏ce wymaga formy pisemnej pod rygo-
rem niewa˝noÊci, chyba ˝e ustawa stanowi
inaczej.

§ 3. W sprawach przekraczajàcych zakres zwy-
k∏ych czynnoÊci spó∏ki oÊwiadczenie takie
wymaga formy pisemnej z podpisem nota-
rialnie poÊwiadczonym.

§ 4. Przepis § 3 nie uchybia odr´bnym przepi-
som, które wymagajà zachowania formy ak-
tu notarialnego.”;

41) w art. 304:

a) w § 1 uchyla si´ pkt 9,

b) w § 2 w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) co najmniej przybli˝onej wielkoÊci wszyst-
kich kosztów poniesionych lub obcià˝ajà-
cych spó∏k´ w zwiàzku z jej utworzeniem.”;

42) w art. 308 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. WartoÊç nominalna akcji nie mo˝e byç ni˝-
sza ni˝ 1 grosz.”;

43) w art. 311:

a) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Je˝eli przedmiotem wk∏adu lub nabycia
jest przedsi´biorstwo, do sprawozdania
za∏o˝ycieli nale˝y do∏àczyç sprawozdania
finansowe dotyczàce tego przedsi´bior-
stwa za okres ostatnich dwóch lat obroto-
wych. Je˝eli przedsi´biorstwo prowadzo-
no przez okres krótszy ni˝ dwa lata, spra-
wozdanie finansowe powinno obejmo-
waç ca∏y okres dzia∏alnoÊci. Przepis
art. 101 stosuje si´ odpowiednio.”,

b) dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Je˝eli przedmiotem wk∏adu lub nabycia
jest przedsi´biorstwo, w sprawozdaniu
za∏o˝ycieli mo˝na nie ujmowaç mienia na-
bytego w zakresie zwyk∏ych czynnoÊci te-
go przedsi´biorstwa.”;

44) po art. 332 dodaje si´ art. 3321 w brzmieniu:

„Art. 3321. Statut spó∏ki mo˝e zawieraç postano-
wienie, i˝ w przypadku, gdy akcje
imienne sà obj´te wspólnoÊcià majàt-
kowà ma∏˝eƒskà akcjonariuszem mo-
˝e byç tylko jeden ze wspó∏ma∏˝on-
ków.”;
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45) w art. 345 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´ do Êwiadczeƒ do-
konywanych w ramach zwyk∏ej dzia∏alnoÊci
instytucji finansowych, jak równie˝ do Êwiad-
czeƒ dokonywanych na rzecz pracowników
spó∏ki lub spó∏ki z nià powiàzanej, a podej-
mowanych w celu u∏atwienia nabycia lub ob-
j´cia emitowanych przez spó∏k´ akcji, o ile
uprzednio utworzono w tym celu kapita∏ re-
zerwowy z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1
mo˝e byç przeznaczona do podzia∏u.”;

46) w art. 348 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kwota przeznaczona do podzia∏u mi´dzy ak-
cjonariuszy nie mo˝e przekraczaç zysku za
ostatni rok obrotowy, powi´kszonego o nie-
podzielone zyski z lat ubieg∏ych oraz o kwo-
ty przeniesione z utworzonych z zysku kapi-
ta∏ów zapasowego i rezerwowych, które mo-
gà byç przeznaczone na wyp∏at´ dywidendy.
Kwot´ t´ nale˝y pomniejszyç o niepokryte
straty, akcje w∏asne oraz o kwoty, które
zgodnie z ustawà lub statutem powinny byç
przeznaczone z zysku za ostatni rok obroto-
wy na kapita∏y zapasowy lub rezerwowe.”;

47) w art. 349:

a) § 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„§ 2. Spó∏ka mo˝e wyp∏aciç zaliczk´ na poczet
przewidywanej dywidendy, je˝eli jej za-
twierdzone sprawozdanie finansowe za
poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.
Zaliczka mo˝e stanowiç najwy˝ej po∏ow´
zysku osiàgni´tego od koƒca poprzednie-
go roku obrotowego, wykazanego w spra-
wozdaniu finansowym, zbadanym przez
bieg∏ego rewidenta, powi´kszonego o ka-
pita∏y rezerwowe utworzone z zysku, któ-
rymi w celu wyp∏aty zaliczek mo˝e dyspo-
nowaç zarzàd, oraz pomniejszonego
o niepokryte straty i akcje w∏asne.

§ 3. Do zaliczki na poczet przewidywanej dy-
widendy stosuje si´ odpowiednio przepi-
sy art. 347.”,

b) dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. O planowanej wyp∏acie zaliczek zarzàd
og∏osi co najmniej na cztery tygodnie
przed rozpocz´ciem wyp∏at, podajàc
dzieƒ, na który zosta∏o sporzàdzone spra-
wozdanie finansowe, wysokoÊç kwoty
przeznaczonej do wyp∏aty, a tak˝e dzieƒ,
wed∏ug którego ustala si´ uprawnionych
do zaliczek. Dzieƒ ten powinien przypadaç
w okresie siedmiu dni przed dniem rozpo-
cz´cia wyp∏at.”;

48) w art. 351 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Spó∏ka mo˝e wydawaç akcje o szczególnych
uprawnieniach, które powinny byç okreÊlo-
ne w statucie (akcje uprzywilejowane). Akcje
uprzywilejowane, z wyjàtkiem akcji nie-
mych, powinny byç imienne.”;

49) w art. 353:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Akcje uprzywilejowane w zakresie dywi-
dendy mogà przyznawaç uprawnionemu
dywidend´, która przewy˝sza nie wi´cej
ni˝ o po∏ow´ dywidend´ przeznaczonà do
wyp∏aty akcjonariuszom uprawnionym
z akcji nieuprzywilejowanych.”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie
dywidendy mo˝e byç wy∏àczone prawo
g∏osu (akcje nieme). Przepisów § 1 i 2 nie
stosuje si´ do akcji niemych. Wy∏àczenie
przepisu § 1 nie dotyczy zaliczek na poczet
dywidendy.”,

c) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje si´ do zaliczek na
poczet dywidendy.”;

50) w art. 359 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Akcje mogà byç umorzone w przypadku,
gdy statut tak stanowi. Akcja mo˝e byç umo-
rzona albo za zgodà akcjonariusza w drodze
jej nabycia przez spó∏k´ (umorzenie dobro-
wolne), albo bez zgody akcjonariusza (umo-
rzenie przymusowe). Umorzenie dobrowol-
ne nie mo˝e byç dokonane cz´Êciej ni˝ raz
w roku obrotowym. Przes∏anki i tryb przy-
musowego umorzenia okreÊla statut.

§ 2. Umorzenie akcji wymaga uchwa∏y walne-
go zgromadzenia. Uchwa∏a powinna okre-
Êlaç w szczególnoÊci podstaw´ prawnà
umorzenia, wysokoÊç wynagrodzenia przy-
s∏ugujàcego akcjonariuszowi akcji umorzo-
nych bàdê uzasadnienie umorzenia akcji
bez wynagrodzenia oraz sposób obni˝enia
kapita∏u zak∏adowego. Umorzenie przymu-
sowe nast´puje za wynagrodzeniem, które
nie mo˝e byç ni˝sze od wartoÊci przypada-
jàcych na akcj´ aktywów netto, wykaza-
nych w sprawozdaniu finansowym za
ostatni rok obrotowy, pomniejszonych
o kwot´ przeznaczonà do podzia∏u mi´dzy
akcjonariuszy.”;

51) w art. 360:

a) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) je˝eli wynagrodzenie akcjonariuszy akcji
umorzonych ma byç wyp∏acone wy∏àcznie
z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 mo˝e
byç przeznaczona do podzia∏u, lub”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Umorzenie akcji nast´puje z chwilà obni-
˝enia kapita∏u zak∏adowego. Jednak˝e
w przypadku okreÊlonym w § 2 pkt 2, od
chwili spe∏nienia Êwiadczenia przez spó∏-
k´ na rzecz akcjonariusza, z umarzanych
akcji nie mo˝na wykonywaç praw udzia∏o-
wych.”;
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52) w art. 362 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Spó∏ka nie mo˝e nabywaç wyemitowanych
przez nià akcji (akcje w∏asne). Zakaz ten nie
dotyczy:

1) nabycia akcji w celu zapobie˝enia bezpo-
Êrednio zagra˝ajàcej spó∏ce powa˝nej
szkodzie,

2) nabycia akcji, które majà byç zaoferowa-
ne do nabycia pracownikom lub osobom,
które by∏y zatrudnione w spó∏ce lub spó∏-
ce z nià powiàzanej przez okres co naj-
mniej trzech lat,

3) nabycia akcji w drodze sukcesji uniwer-
salnej,

4) instytucji finansowej, która nabywa za
wynagrodzeniem w pe∏ni pokryte akcje
na cudzy rachunek celem ich dalszej od-
sprzeda˝y,

5) nabycia akcji w celu ich umorzenia,

6) nabycia w pe∏ni pokrytych akcji w drodze
egzekucji celem zaspokojenia roszczeƒ
spó∏ki, których nie mo˝na zaspokoiç w in-
ny sposób z majàtku akcjonariusza,

7) nabycia w pe∏ni pokrytych akcji nieod-
p∏atnie,

8) instytucji finansowej, która nabywa akcje
na w∏asny rachunek celem ich dalszej od-
sprzeda˝y w granicach upowa˝nienia
udzielonego przez walne zgromadzenie
na okres nie d∏u˝szy ni˝ jeden rok; jednak-
˝e instytucja finansowa nie mo˝e posia-
daç akcji w∏asnych nabytych na tej pod-
stawie o ∏àcznej wartoÊci nominalnej
przekraczajàcej 5 % kapita∏u zak∏adowego,

9) nabycia akcji w innych przypadkach prze-
widzianych w ustawie.

§ 2. W przypadkach okreÊlonych w § 1 pkt 1, 2 i 8
nabycie akcji w∏asnych przez spó∏k´ jest do-
zwolone tylko wtedy, gdy zosta∏y spe∏nione
∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) nabyte akcje zosta∏y w pe∏ni pokryte,

2) ∏àczna wartoÊç nominalna nabytych akcji
nie przekracza 10 % kapita∏u zak∏adowego
spó∏ki, uwzgl´dniajàc w tym równie˝ war-
toÊç nominalnà pozosta∏ych akcji w∏a-
snych, które nie zosta∏y przez spó∏k´ zbyte,

3) ∏àczna cena nabycia akcji w∏asnych, po-
wi´kszona o koszty ich nabycia, nie jest
wy˝sza od kapita∏u rezerwowego, utwo-
rzonego w tym celu z kwoty, która zgod-
nie z art. 348 § 1 mo˝e byç przeznaczona
do podzia∏u.”;

53) w art. 363 § 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„§ 5. Je˝eli akcje w∏asne nie zosta∏y zbyte w ter-
minach okreÊlonych w § 3 lub 4, zarzàd do-
kona ich niezw∏ocznego umorzenia bez zwo-
∏ywania walnego zgromadzenia. Przepis
art. 359 § 7 stosuje si´ odpowiednio.

§ 6. Akcje w∏asne nale˝y umieÊciç w bilansie
w osobnej pozycji kapita∏u w∏asnego w war-
toÊci ujemnej. RównoczeÊnie nale˝y zmniej-
szyç kapita∏ rezerwowy na akcje w∏asne
utworzony zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 i od-
powiednio zwi´kszyç kapita∏ zapasowy.”;

54) art. 367 otrzymuje brzmienie:

„Art. 367. Przepisy art. 363 § 4 zdanie pierwsze,
§ 5 i 6 oraz art. 364 § 2 stosuje si´ do ak-
cji w∏asnych obj´tych przez spó∏k´ z na-
ruszeniem przepisu art. 366 § 1.”;

55) po art. 375 dodaje si´ art. 3751 w brzmieniu:

„Art. 3751. Walne zgromadzenie i rada nadzorcza
nie mogà wydawaç zarzàdowi wià˝à-
cych poleceƒ dotyczàcych prowadze-
nia spraw spó∏ki.”;

56) w art. 379 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
§ 1 i dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. W przypadku gdy akcjonariusz, o którym
mowa w art. 303 § 2, jest zarazem jedynym
cz∏onkiem zarzàdu, przepisu § 1 nie stosuje
si´. CzynnoÊç prawna mi´dzy tym akcjona-
riuszem a reprezentowanà przez niego spó∏-
kà wymaga formy aktu notarialnego. O ka˝-
dorazowym dokonaniu takiej czynnoÊci
prawnej notariusz zawiadamia sàd rejestro-
wy, przesy∏ajàc wypis aktu notarialnego.”;

57) w art. 382 uchyla si´ § 2;

58) w art. 383 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Do kompetencji rady nadzorczej nale˝y rów-
nie˝ zawieszanie, z wa˝nych powodów,
w czynnoÊciach poszczególnych lub wszyst-
kich cz∏onków zarzàdu oraz delegowanie
cz∏onków rady nadzorczej, na okres nie d∏u˝-
szy ni˝ trzy miesiàce, do czasowego wykony-
wania czynnoÊci cz∏onków zarzàdu, którzy
zostali odwo∏ani, z∏o˝yli rezygnacj´ albo z in-
nych przyczyn nie mogà sprawowaç swoich
czynnoÊci.”;

59) w art. 385 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Rada nadzorcza sk∏ada si´ co najmniej
z trzech, a w spó∏kach publicznych co naj-
mniej z pi´ciu cz∏onków, powo∏ywanych i od-
wo∏ywanych przez walne zgromadzenie.”;

60) w art. 387 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do
cz∏onków zarzàdu i likwidatorów spó∏ki lub
spó∏dzielni zale˝nej.”;

61) w art. 393:

a) pkt 4—6 otrzymujà brzmienie:

„4) nabycie i zbycie nieruchomoÊci, u˝ytkowa-
nia wieczystego lub udzia∏u w nierucho-
moÊci, chyba ˝e statut stanowi inaczej,

5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem
pierwszeƒstwa i emisja warrantów sub-

Dziennik Ustaw Nr 229 — 16103 — Poz. 2276



skrypcyjnych, o których mowa w art. 453
§ 2,

6) nabycie w∏asnych akcji w przypadku okre-
Êlonym w art. 362 § 1 pkt 2 oraz upowa˝-
nienie do ich nabywania w przypadku
okreÊlonym w art. 362 § 1 pkt 8,”,

b) dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7.”;

62) w art. 402 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Je˝eli wszystkie akcje wyemitowane przez
spó∏k´ sà imienne, walne zgromadzenie mo-
˝e byç zwo∏ane za pomocà listów poleco-
nych lub przesy∏ek nadanych pocztà kurier-
skà, wys∏anych co najmniej dwa tygodnie
przed terminem walnego zgromadzenia.
Dzieƒ wys∏ania listów uwa˝a si´ za dzieƒ
og∏oszenia. Zamiast listu poleconego lub
przesy∏ki nadanej pocztà kurierskà, zawiado-
mienie mo˝e byç wys∏ane akcjonariuszowi
pocztà elektronicznà, je˝eli uprzednio wyrazi∏
na to pisemnà zgod´, podajàc adres, na któ-
ry zawiadomienie powinno byç wys∏ane.”;

63) w art. 412 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Pe∏nomocnictwo powinno byç udzielone na
piÊmie pod rygorem niewa˝noÊci.”;

64) w art. 416 uchyla si´ § 5;

65) w art. 418:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Walne zgromadzenie mo˝e powziàç
uchwa∏´ o przymusowym wykupie akcji
akcjonariuszy reprezentujàcych nie wi´cej
ni˝ 5 % kapita∏u zak∏adowego (akcjonariu-
sze mniejszoÊciowi) przez nie wi´cej ni˝
pi´ciu akcjonariuszy, posiadajàcych ∏àcz-
nie nie mniej ni˝ 95 % kapita∏u zak∏adowe-
go, z których ka˝dy posiada nie mniej ni˝
5 % kapita∏u zak∏adowego. Uchwa∏a wy-
maga wi´kszoÊci 95 % g∏osów oddanych.
Statut mo˝e przewidywaç surowsze wa-
runki powzi´cia uchwa∏y. Przepisy art. 416
§ 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.”,

b) po § 2 dodaje si´ § 2a i 2b w brzmieniu:

„§ 2a. Akcjonariusze mniejszoÊciowi, których
akcje podlegajà przymusowemu wyku-
powi, powinni, w terminie miesiàca od
dnia og∏oszenia uchwa∏y, z∏o˝yç w spó∏-
ce dokumenty akcji lub dowody ich z∏o-
˝enia do rozporzàdzenia spó∏ki. Je˝eli ak-
cjonariusz nie z∏o˝y∏ dokumentu akcji
w terminie, zarzàd uniewa˝nia jà w try-
bie art. 358, a nabywcy wydaje nowy do-
kument akcji pod tym samym numerem
emisyjnym.

§ 2b. SkutecznoÊç uchwa∏y o przymusowym
wykupie akcji zale˝y od wykupienia akcji
przedstawionych do wykupu przez ak-
cjonariuszy mniejszoÊciowych, których

akcje nie zosta∏y obj´te uchwa∏à, o której
mowa w § 1. Akcjonariusze ci, obecni na
walnym zgromadzeniu, powinni, w ter-
minie dwóch dni od dnia walnego zgro-
madzenia, natomiast pozostali w termi-
nie miesiàca od dnia og∏oszenia uchwa-
∏y, z∏o˝yç w spó∏ce dokumenty akcji lub
dowody ich z∏o˝enia do rozporzàdzenia
spó∏ki. Akcjonariuszy, którzy nie z∏o˝à
dokumentów akcji w terminie, uwa˝a si´
za wyra˝ajàcych zgod´ na pozostanie
w spó∏ce.”,

c) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Przepisy art. 417 § 1—3 stosuje si´ odpo-
wiednio. Po uiszczeniu ceny wykupu,
obejmujàcej równie˝ akcje, o których mo-
wa w § 2b, zarzàd powinien niezw∏ocznie
przenieÊç wykupione akcje na nabywców.
Do dnia uiszczenia ca∏ej sumy wykupu ak-
cjonariusze mniejszoÊciowi zachowujà
wszystkie uprawnienia z akcji.”;

66) w art. 430 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Zmian´ statutu zarzàd zg∏asza do sàdu reje-
strowego. Zg∏oszenie zmiany statutu nie
mo˝e nastàpiç po up∏ywie trzech miesi´cy
od dnia powzi´cia uchwa∏y przez walne
zgromadzenie, z uwzgl´dnieniem art. 431 § 4
i art. 455 § 5.”;

67) w art. 431 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Uchwa∏a o podwy˝szeniu kapita∏u zak∏ado-
wego nie mo˝e byç zg∏oszona do sàdu reje-
strowego po up∏ywie szeÊciu miesi´cy od
dnia jej powzi´cia, a je˝eli udzielona zosta∏a
zgoda na wprowadzenie akcji nowej emisji
do publicznego obrotu — od dnia udzielenia
tej zgody, o ile wniosek o udzielenie zgody
albo zawiadomienie o emisji zostanie z∏o˝o-
ne przed up∏ywem czterech miesi´cy od
dnia powzi´cia uchwa∏y o podwy˝szeniu ka-
pita∏u zak∏adowego.”;

68) w art. 432 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Uchwa∏a o podwy˝szeniu kapita∏u zak∏ado-
wego powinna wskazywaç tak˝e dzieƒ, we-
d∏ug którego okreÊla si´ akcjonariuszy, któ-
rym przys∏uguje prawo poboru nowych akcji
(dzieƒ prawa poboru), je˝eli nie zostali oni
tego prawa pozbawieni w ca∏oÊci. Dzieƒ pra-
wa poboru nie mo˝e byç ustalony póêniej
ni˝ z up∏ywem trzech miesi´cy, liczàc od
dnia powzi´cia uchwa∏y.”;

69) w art. 433 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W interesie spó∏ki walne zgromadzenie mo-
˝e pozbawiç akcjonariuszy prawa poboru ak-
cji w ca∏oÊci lub w cz´Êci. Uchwa∏a walnego
zgromadzenia wymaga wi´kszoÊci co naj-
mniej czterech piàtych g∏osów. Pozbawienie
akcjonariuszy prawa poboru akcji mo˝e na-
stàpiç w przypadku, gdy zosta∏o to zapowie-
dziane w porzàdku obrad walnego zgroma-
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dzenia. Zarzàd przedstawia walnemu zgro-
madzeniu pisemnà opini´ uzasadniajàcà po-
wody pozbawienia prawa poboru oraz pro-
ponowanà cen´ emisyjnà akcji bàdê sposób
jej ustalenia.”;

70) w art. 442 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Walne zgromadzenie mo˝e podwy˝szyç ka-
pita∏ zak∏adowy, przeznaczajàc na to Êrodki
z kapita∏ów rezerwowych utworzonych z zy-
sku, je˝eli mogà byç one u˝yte na ten cel
(podwy˝szenie kapita∏u zak∏adowego ze
Êrodków spó∏ki), w tym tak˝e z kapita∏ów re-
zerwowych utworzonych w przypadku okre-
Êlonym w art. 457 § 2, kapita∏ów rezerwo-
wych utworzonych z zysku, które zgodnie ze
statutem nie mogà byç przeznaczone do po-
dzia∏u mi´dzy akcjonariuszy oraz z kapita∏u
zapasowego. Nale˝y jednak˝e pozostawiç
takà cz´Êç kapita∏ów, które mogà byç prze-
znaczone do podzia∏u, jaka odpowiada nie-
pokrytym stratom oraz akcjom w∏asnym.

§ 2. Uchwa∏a o podwy˝szeniu kapita∏u zak∏ado-
wego ze Êrodków spó∏ki mo˝e zostaç po-
wzi´ta, je˝eli zatwierdzone sprawozdanie fi-
nansowe za poprzedni rok obrotowy wyka-
zuje zysk i opinia bieg∏ego rewidenta nie za-
wiera istotnych zastrze˝eƒ dotyczàcych sytu-
acji finansowej spó∏ki. Je˝eli ostatnie spra-
wozdanie finansowe zosta∏o sporzàdzone na
dzieƒ bilansowy przypadajàcy co najmniej
na szeÊç miesi´cy od dnia walnego zgroma-
dzenia, na którym przewiduje si´ powzi´cie
takiej uchwa∏y, bieg∏y rewident spó∏ki wy-
brany do badania sprawozdania finansowe-
go spó∏ki albo inny bieg∏y rewident wybrany
przez rad´ nadzorczà bada nowy bilans i ra-
chunek zysków i strat wraz z informacjà do-
datkowà, które powinny byç przedstawione
na tym zgromadzeniu.”;

71) w art. 444 dodaje si´ § 7 w brzmieniu:

„§ 7. Upowa˝nienie zarzàdu do podwy˝szenia ka-
pita∏u zak∏adowego mo˝e przewidywaç emi-
towanie warrantów subskrypcyjnych, o któ-
rych mowa w art. 453 § 2, z terminem wyko-
nania prawa zapisu up∏ywajàcym nie póê-
niej ni˝ okres, na który zosta∏o udzielone
upowa˝nienie. Do emisji warrantów sub-
skrypcyjnych przez zarzàd stosuje si´ przepi-
sy art. 447.”;

72) art. 447 otrzymuje brzmienie:

„Art. 447. § 1. Pozbawienie prawa poboru w ca∏o-
Êci lub w cz´Êci dotyczàce ka˝dego
podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowe-
go w granicach kapita∏u docelowe-
go wymaga uchwa∏y walnego
zgromadzenia powzi´tej zgodnie
z art. 433 § 2. Statut mo˝e upowa˝-
niaç zarzàd do pozbawienia prawa
poboru w ca∏oÊci lub w cz´Êci za
zgodà rady nadzorczej.

§ 2. Powzi´cie przez walne zgromadze-
nie uchwa∏y zmieniajàcej statut,
która przewiduje przyznanie zarzà-
dowi kompetencji do pozbawienia
prawa poboru akcji w ca∏oÊci lub
w cz´Êci za zgodà rady nadzorczej,
wymaga spe∏nienia warunków
okreÊlonych w art. 433 § 2.”;

73) w art. 448 § 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„§ 2. Uchwa∏a o warunkowym podwy˝szeniu ka-
pita∏u zak∏adowego mo˝e zostaç powzi´ta
w celu:

1) przyznania praw do obj´cia akcji przez
obligatariuszy obligacji zamiennych lub
obligacji z prawem pierwszeƒstwa albo

2) przyznania praw do obj´cia akcji pracow-
nikom, cz∏onkom zarzàdu lub rady nadzor-
czej w zamian za wk∏ady niepieni´˝ne, sta-
nowiàce wierzytelnoÊci, jakie przys∏ugujà
im z tytu∏u nabytych uprawnieƒ do udzia-
∏u w zysku spó∏ki lub spó∏ki zale˝nej, albo

3) przyznania praw do obj´cia akcji przez
posiadaczy warrantów subskrypcyjnych,
o których mowa w art. 453 § 2.

§ 3. WartoÊç nominalna warunkowego podwy˝-
szenia kapita∏u zak∏adowego nie mo˝e prze-
kraczaç dwukrotnoÊci kapita∏u zak∏adowego
z chwili podejmowania uchwa∏y, o której
mowa w § 1.”;

74) w art. 450 w § 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dokumenty okreÊlone w art. 441 § 2 pkt 2
i 4,”,

b) dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) uchwa∏´ walnego zgromadzenia w sprawie
emisji warrantów subskrypcyjnych, je˝eli
warunkowe podwy˝szenie kapita∏u zak∏ado-
wego uchwalone zosta∏o w celu okreÊlo-
nym w art. 448 § 2 pkt 3.”;

75) w art. 451 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Po zarejestrowaniu warunkowego podwy˝-
szenia kapita∏u zak∏adowego zarzàd wyda
dokumenty akcji zgodnie z uchwa∏à, o której
mowa w art. 449 § 1. W obrocie publicznym
wydanie dokumentów akcji zast´puje zapis
na rachunku papierów wartoÊciowych,
z uwzgl´dnieniem przepisów o publicznym
obrocie papierami wartoÊciowymi.”;

76) art. 453 otrzymuje brzmienie:

„Art. 453. § 1. Do docelowego i warunkowego
podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowego
stosuje si´ odpowiednio przepisy
rozdzia∏u 4, chyba ˝e przepisy niniej-
szego rozdzia∏u stanowià inaczej.

§ 2. W celu podwy˝szenia kapita∏u za-
k∏adowego zgodnie z przepisami
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niniejszego rozdzia∏u spó∏ka mo˝e
emitowaç papiery wartoÊciowe
imienne lub na okaziciela upraw-
niajàce ich posiadacza do zapisu
lub obj´cia akcji, z wy∏àczeniem
prawa poboru (warranty subskryp-
cyjne).

§ 3. Uchwa∏a o emisji warrantów sub-
skrypcyjnych powinna okreÊlaç:

1) uprawnionych do obj´cia war-
rantów subskrypcyjnych,

2) cen´ emisyjnà lub sposób jej
ustalenia, je˝eli warranty sub-
skrypcyjne majà byç emitowane
odp∏atnie,

3) liczb´ akcji przypadajàcych na
jeden warrant subskrypcyjny,

4) termin wykonania prawa z war-
rantu, z tym ˝e nie mo˝e on byç
d∏u˝szy ni˝ 10 lat.”;

77) w art. 455:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kapita∏ zak∏adowy obni˝a si´, w drodze
zmiany statutu, przez zmniejszenie warto-
Êci nominalnej akcji, po∏àczenie akcji lub
przez umorzenie cz´Êci akcji oraz w przy-
padku podzia∏u przez wydzielenie.”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W przypadku umorzenia akcji w trybie
art. 359 § 7 lub art. 363 § 5 uchwa∏´ walne-
go zgromadzenia zast´puje uchwa∏a zarzà-
du zaprotoko∏owana przez notariusza.”,

c) dodaje si´ § 5 w brzmieniu:

„§ 5. Uchwa∏a o obni˝eniu kapita∏u zak∏adowe-
go nie mo˝e byç zg∏oszona do sàdu reje-
strowego po up∏ywie szeÊciu miesi´cy od
dnia jej powzi´cia.”;

78) art. 457 otrzymuje brzmienie:

„Art. 457. § 1. Przepisów art. 456 nie stosuje si´,
je˝eli:

1) pomimo obni˝enia kapita∏u za-
k∏adowego nie zwraca si´ akcjo-
nariuszom wniesionych przez
nich wk∏adów na akcje, ani te˝
nie zostajà oni zwolnieni od
wniesienia wk∏adów na kapita∏
zak∏adowy, a równoczeÊnie z je-
go obni˝eniem nast´puje pod-
wy˝szenie kapita∏u zak∏adowe-
go co najmniej do pierwotnej
wysokoÊci w drodze nowej emi-
sji, której akcje zostanà w ca∏o-
Êci op∏acone, albo

2) obni˝enie kapita∏u zak∏adowego
ma na celu wyrównanie ponie-
sionych strat lub przeniesienie

okreÊlonych kwot do kapita∏u
rezerwowego, o którym mowa
w § 2 zdanie pierwsze, albo

3) obni˝enie kapita∏u zak∏adowego
nast´puje w przypadkach, o któ-
rych mowa w art. 363 § 5.

§ 2. W przypadku obni˝enia kapita∏u za-
k∏adowego zgodnie z § 1 pkt 2 i 3
oraz w przypadku okreÊlonym
w art. 360 § 2, kwoty uzyskane z ob-
ni˝enia kapita∏u zak∏adowego prze-
lewa si´ na osobny kapita∏ rezer-
wowy; kapita∏ ten mo˝e byç wyko-
rzystany jedynie na pokrycie strat.
W przypadku, o którym mowa
w § 1 pkt 1, je˝eli o przeznaczeniu
kwot uzyskanych z obni˝enia kapi-
ta∏u zak∏adowego nie postanowio-
no w uchwale o obni˝eniu kapita∏u,
zwi´kszajà one kapita∏ zapasowy.

§ 3. W przypadkach obni˝enia kapita∏u
zak∏adowego, okreÊlonych w § 1
pkt 2 i 3, wy∏àczenie art. 456 jest
skuteczne tylko wówczas, gdy po
obni˝eniu kapita∏u zak∏adowego
wysokoÊç kapita∏u rezerwowego,
o którym mowa w § 2 zdanie
pierwsze, nie przekroczy 10 % obni-
˝onego kapita∏u zak∏adowego. Przy
obliczaniu wysokoÊci kapita∏u re-
zerwowego nie uwzgl´dnia si´ tej
jego cz´Êci, w jakiej zosta∏ on utwo-
rzony lub zwi´kszony w przypad-
kach okreÊlonych w art. 360 § 2.”;

79) w art. 476 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Po zatwierdzeniu przez walne zgromadze-
nie sprawozdania finansowego na dzieƒ
poprzedzajàcy podzia∏ mi´dzy akcjonariu-
szy majàtku pozosta∏ego po zaspokojeniu
lub zabezpieczeniu wierzycieli (sprawozda-
nie likwidacyjne) i po zakoƒczeniu likwida-
cji, likwidatorzy powinni og∏osiç w siedzibie
spó∏ki to sprawozdanie i z∏o˝yç je sàdowi
rejestrowemu, z jednoczesnym zg∏osze-
niem wniosku o wykreÊlenie spó∏ki z reje-
stru.

§ 2. Je˝eli walne zgromadzenie zwo∏ane w celu
zatwierdzenia sprawozdania nie odby∏o si´
z powodu braku kworum, likwidatorzy mogà
wykonaç czynnoÊci, o których mowa w § 1,
bez zatwierdzenia sprawozdania likwidacyj-
nego.”;

80) w art. 494 § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Przepisu § 2 nie stosuje si´ do zezwoleƒ
i koncesji udzielonych spó∏ce b´dàcej insty-
tucjà finansowà, je˝eli organ, który wyda∏
zezwolenie lub udzieli∏ koncesji, z∏o˝y∏ sprze-
ciw w terminie miesiàca od dnia og∏oszenia
planu po∏àczenia.”;
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81) w art. 497 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Do ∏àczenia si´ spó∏ek stosuje si´ odpowiednio
przepisy dotyczàce powstania spó∏ki przejmu-
jàcej albo spó∏ki nowo zawiàzanej, utworzonej
w wyniku po∏àczenia, z wy∏àczeniem przepi-
sów o wk∏adach niepieni´˝nych, je˝eli przepisy
niniejszego dzia∏u nie stanowià inaczej.”;

82) w art. 509 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powództwo, o którym mowa w § 1, mo˝e
byç wytoczone nie póêniej ni˝ w terminie
miesiàca od dnia powzi´cia uchwa∏y. Przepi-
sy art. 249, art. 250, art. 252 § 1 i 2, art. 253,
art. 254 lub art. 422, art. 423, art. 425 § 1 i 5,
art. 426 i art. 427 stosuje si´ odpowiednio.”;

83) w art. 513 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Bieg∏y odpowiada wobec ∏àczàcych si´ spó∏ek
oraz ich wspólników za szkody wyrzàdzone
z jego winy. W przypadku gdy bieg∏ych jest
kilku, ich odpowiedzialnoÊç jest solidarna.”;

84) w art. 516 § 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„§ 5. Do ∏àczenia przez przej´cie, o którym mowa
w § 1, nie stosuje si´ przepisów art. 501—503,
art. 505 § 1 pkt 4—5, art. 512 i art. 513.

§ 6. Przepisy § 1, 2, 4 i 5 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku przej´cia przez spó∏k´ przejmu-
jàcà swojej spó∏ki jednoosobowej. W tym
przypadku nie stosuje si´ tak˝e przepisów
art. 494 § 4 i art. 499 § 1 pkt 2—4.”;

85) w art. 517 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przygotowanie planu po∏àczenia spó∏ek oso-
bowych przez zawiàzanie nowej spó∏ki kapi-
ta∏owej nie jest obowiàzkowe, z uwzgl´dnie-
niem art. 520.”;

86) w art. 520 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Przepisy art. 501, art. 502 § 2 i 3 oraz art. 503
stosuje si´ odpowiednio.”;

87) w art. 525 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wspólnicy ∏àczàcej si´ spó∏ki osobowej od-
powiadajà na dotychczasowych zasadach,
subsydiarnie wobec wierzycieli spó∏ki, soli-
darnie ze spó∏kà przejmujàcà albo spó∏kà
nowo zawiàzanà, za zobowiàzania spó∏ki
osobowej powsta∏e przed dniem po∏àczenia,
przez okres trzech lat liczàc od tego dnia.”;

88) w art. 531 § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Przepisu § 2 nie stosuje si´ do zezwoleƒ
i koncesji udzielonych spó∏ce b´dàcej insty-
tucjà finansowà, je˝eli organ, który wyda∏
zezwolenie lub udzieli∏ koncesji, zg∏osi∏
sprzeciw w terminie miesiàca od dnia og∏o-
szenia planu podzia∏u.”;

89) w art. 532 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Do podzia∏u spó∏ki stosuje si´ odpowiednio
przepisy dotyczàce powstania w∏aÊciwego

typu spó∏ki przejmujàcej albo nowo zawiàza-
nej, z wy∏àczeniem przepisów o wk∏adach
niepieni´˝nych, je˝eli przepisy niniejszego
dzia∏u nie stanowià inaczej.”;

90) w art. 536 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W przypadku gdy spó∏ka przejmujàca albo
spó∏ka nowo zawiàzana jest spó∏kà akcyjnà,
do sk∏adników majàtku przypadajàcych tej
spó∏ce w planie podzia∏u stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 311 i 312. Do sprawoz-
dania, o którym mowa w § 1, nale˝y do∏à-
czyç informacj´ o sporzàdzeniu w trybie
art. 312 opinii bieg∏ych rewidentów. Nale˝y
tak˝e okreÊliç sàd rejestrowy, w którym ta
opinia zosta∏a z∏o˝ona.”;

91) w art. 544 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Powództwo, o którym mowa w § 1, mo˝e
byç wytoczone nie póêniej ni˝ w terminie
miesiàca od dnia powzi´cia uchwa∏y. Przepi-
sy art. 249, art. 250, art. 252 § 1 i 2, art. 253,
art. 254 lub art. 422, art. 423, art. 425 § 1 i 5,
art. 426 i art. 427 stosuje si´ odpowiednio.”;

92) w art. 546 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wierzyciele spó∏ki dzielonej oraz spó∏ki
przejmujàcej, którzy zg∏osili swoje roszcze-
nia w okresie mi´dzy dniem og∏oszenia pla-
nu podzia∏u a dniem og∏oszenia podzia∏u
i uprawdopodobnili, ˝e ich zaspokojenie jest
zagro˝one przez podzia∏, mogà ˝àdaç zabez-
pieczenia swoich roszczeƒ.”;

93) w art. 551 § 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„§ 2. Spó∏ka cywilna mo˝e byç przekszta∏cona
w spó∏k´ handlowà, innà ni˝ spó∏ka jawna.
Przepis ten nie narusza przepisów art. 26
§ 4—6.

§ 3. Do przekszta∏cenia, o którym mowa w § 2
zdanie pierwsze, stosuje si´ odpowiednio
przepisy dotyczàce przekszta∏cenia spó∏ki
jawnej w innà spó∏k´ handlowà, z tym ˝e do
skutków przekszta∏cenia stosuje si´ art. 26
§ 5.”;

94) art. 552 otrzymuje brzmienie:

„Art. 552. Spó∏ka przekszta∏cana staje si´ spó∏kà
przekszta∏conà z chwilà wpisu spó∏ki
przekszta∏conej do rejestru (dzieƒ prze-
kszta∏cenia). JednoczeÊnie sàd rejestro-
wy z urz´du wykreÊla spó∏k´ przekszta∏-
canà.”;

95) w art. 566 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W przypadku gdy wspólnik ma zastrze˝enia
do rzetelnoÊci wyceny wartoÊci udzia∏ów al-
bo akcji, przyj´tej w planie przekszta∏cenia,
mo˝e zg∏osiç, najpóêniej w dniu powzi´cia
uchwa∏y o przekszta∏ceniu, ˝àdanie ponow-
nej wyceny wartoÊci bilansowej jego udzia-
∏ów albo akcji.”;
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96) w art. 567 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Do uchylenia uchwa∏y o przekszta∏ceniu spó∏-

ki osobowej bàdê spó∏ki kapita∏owej albo
stwierdzenia niewa˝noÊci tej uchwa∏y stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 422—427.”;

97) w art. 568 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Osoby dzia∏ajàce za spó∏k´ przekszta∏canà

odpowiadajà solidarnie wobec spó∏ki,
wspólników oraz osób trzecich za szkody
wyrzàdzone dzia∏aniem lub zaniechaniem,
sprzecznym z prawem albo postanowienia-
mi umowy lub statutu spó∏ki, chyba ˝e nie
ponoszà winy.”;

98) w art. 577 w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) kapita∏ zak∏adowy spó∏ki przekszta∏conej b´-

dzie nie ni˝szy od kapita∏u zak∏adowego spó∏-
ki przekszta∏canej.”;

99) w art. 587 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto przy wykonywaniu obowiàzków wy-

mienionych w tytule III i IV og∏asza dane
nieprawdziwe albo przedstawia je orga-
nom spó∏ki, w∏adzom paƒstwowym lub
osobie powo∏anej do rewizji 

— podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do
lat 2.”;

100) art. 590 i 591 otrzymujà brzmienie:
„Art. 590. Kto w celu umo˝liwienia bezprawnego

g∏osowania na walnym zgromadzeniu
lub bezprawnego wykonywania praw
mniejszoÊci:
1) wystawia fa∏szywe zaÊwiadczenie

o z∏o˝eniu dokumentu akcji upraw-
niajàcej do g∏osowania,

2) u˝ycza innemu dokumentu akcji,
która nie uprawnia jej w∏aÊciciela
do g∏osowania 

— podlega grzywnie, karze ogranicze-
nia wolnoÊci albo pozbawienia wol-
noÊci do roku.

Art. 591. Kto przy g∏osowaniu na walnym zgro-
madzeniu lub wykonywaniu praw
mniejszoÊci pos∏uguje si´:

1) fa∏szywym zaÊwiadczeniem o z∏o-
˝eniu dokumentu akcji uprawniajà-
cej do g∏osowania,

2) cudzym dokumentem akcji bez zgo-
dy w∏aÊciciela,

3) cudzym dokumentem akcji, która
nie uprawnia jej w∏aÊciciela do g∏o-
sowania 

— podlega grzywnie, karze ogranicze-
nia wolnoÊci albo pozbawienia wolno-
Êci do roku.”;

101) w art. 592 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Cz∏onek zarzàdu, który dopuszcza do wydania
dokumentów akcji:”;

102) w art. 625 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przepis § 1 traci moc z dniem przystàpienia
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europej-
skiej. Po tym dniu w statutach spó∏ek,
w których akcjonariuszem jest Skarb Paƒ-
stwa, dopuszcza si´ uprzywilejowanie akcji
lub udzia∏ów Skarbu Paƒstwa, w sprawach,
o których mowa w art. 351—354, tylko ze
wzgl´du na wa˝ny interes publiczny,
w szczególnoÊci ze wzgl´du na ochron´
bezpieczeƒstwa paƒstwa.”;

103) art. 626 otrzymuje brzmienie:

„Art. 626. OkreÊlone w art. 26 § 3 prawo i obo-
wiàzek wspólnika dokonania zg∏osze-
nia spó∏ki do rejestru dotyczà równie˝
wspólników spó∏ki cywilnej spe∏niajà-
cej w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy wa-
runek okreÊlony w art. 26 § 4 zdanie
trzecie przez okres co najmniej dwóch
kolejnych lat obrotowych.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o ra-
chunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 oraz
z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152 i Nr 139,
poz. 1324) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 4 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) funduszy celowych niemajàcych osobowoÊci
prawnej,”;

2) w art. 3 w ust. 1 w pkt 32 lit. b otrzymuje brzmie-
nie:

„b) ze zbyciem Êrodków trwa∏ych, Êrodków trwa-
∏ych w budowie, wartoÊci niematerialnych
i prawnych, a tak˝e z utrzymywaniem i zbyciem
nieruchomoÊci oraz wartoÊci niematerialnych
i prawnych, zaliczanych do inwestycji,”;

3) w art. 12 w ust. 2 pkt 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4) w jednostce przejmowanej na dzieƒ po∏àcze-
nia zwiàzanego z przej´ciem jednostki przez
innà jednostk´, w szczególnoÊci na dzieƒ wpi-
su do rejestru tego po∏àczenia,

5) na dzieƒ poprzedzajàcy dzieƒ podzia∏u lub po-
∏àczenia jednostek, je˝eli w wyniku podzia∏u
lub po∏àczenia powstaje nowa jednostka,
w szczególnoÊci na dzieƒ poprzedzajàcy dzieƒ
wpisu do rejestru po∏àczenia lub podzia∏u.”;

4) w art. 26 w ust. 3 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) zapasów towarów i materia∏ów (opakowaƒ)
obj´tych ewidencjà wartoÊciowà w punktach
obrotu detalicznego jednostki — przeprowa-
dzono raz w roku,

5) zapasów drewna w jednostkach prowadzà-
cych gospodark´ leÊnà — przeprowadzono
raz w roku.”;

5) w art. 28:

a) w ust. 1:
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— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) nieruchomoÊci oraz wartoÊci niemate-
rialne i prawne zaliczane do inwestycji
— wed∏ug zasad, stosowanych do
Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci nie-
materialnych i prawnych, okreÊlonych
w pkt 1 oraz w art. 31, art. 32 ust. 1—5
i art. 33 ust. 1 lub wed∏ug ceny rynko-
wej bàdê inaczej okreÊlonej wartoÊci
godziwej,”,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) udzia∏y w innych jednostkach oraz inne
ni˝ wymienione w pkt 1a inwestycje za-
liczone do aktywów trwa∏ych — wed∏ug
ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy
z tytu∏u trwa∏ej utraty wartoÊci lub we-
d∏ug wartoÊci godziwej; wartoÊç w ce-
nie nabycia mo˝na przeszacowaç do
wartoÊci w cenie rynkowej, a ró˝nic´
z przeszacowania rozliczyç zgodnie
z art. 35 ust. 4,”,

— po pkt 9 dodaje si´ pkt 9a w brzmieniu:

„9a) udzia∏y (akcje) w∏asne — wed∏ug cen
nabycia,”,

— pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) kapita∏y (fundusze) w∏asne, z wyjàt-
kiem udzia∏ów (akcji) w∏asnych, oraz
pozosta∏e aktywa i pasywa — w warto-
Êci nominalnej.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadkach nabycia udzia∏ów (akcji)
w∏asnych w drodze egzekucji za cen´ na-
bycia uwa˝a si´ cen´ nabycia ustalonà
w post´powaniu egzekucyjnym, powi´k-
szonà o koszty poniesione w toku post´-
powania egzekucyjnego, które nie zosta∏y
spó∏ce zwrócone. W przypadku nieodp∏at-
nego nabycia udzia∏ów (akcji) w∏asnych
cena nabycia obejmuje wszystkie koszty
ponoszone przez spó∏k´ na ich nabycie.”;

6) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nie rzadziej ni˝ na dzieƒ bilansowy wycenia
si´ wyra˝one w walutach obcych:

1) sk∏adniki aktywów (z wy∏àczeniem udzia-
∏ów w jednostkach podporzàdkowanych
wycenianych metodà praw w∏asnoÊci) i pa-
sywów — po obowiàzujàcym na ten dzieƒ
Êrednim kursie ustalonym dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski, z zastrze˝e-
niem pkt 2,

2) gotówk´ znajdujàcà si´ w jednostkach pro-
wadzàcych kupno i sprzeda˝ walut obcych
— po kursie, po którym nastàpi∏ jej zakup,
jednak w wysokoÊci nie wy˝szej od Êrednie-
go kursu ustalonego na dzieƒ wyceny dla
danej waluty przez Narodowy Bank Polski.”;

7) w art. 34a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przychody z wykonania niezakoƒczonej
us∏ugi, w tym budowlanej, obj´tej umowà,
w okresie realizacji d∏u˝szym ni˝ 6 miesi´-
cy, wykonanej na dzieƒ bilansowy w istot-
nym stopniu, ustala si´, na dzieƒ bilanso-
wy proporcjonalnie do stopnia zaawanso-
wania us∏ugi, je˝eli stopieƒ ten, jak równie˝
przewidywane ca∏kowite koszty wykonania
us∏ugi za ca∏y czas jej realizacji, mo˝na
ustaliç w sposób wiarygodny.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Je˝eli stopieƒ zaawansowania niezakoƒczo-
nej us∏ugi, w tym budowlanej, lub przewidy-
wany, ca∏kowity koszt jej wykonania nie mo-
˝e byç na dzieƒ bilansowy ustalony w sposób
wiarygodny, to przychód ustala si´ w wyso-
koÊci poniesionych w danym okresie spra-
wozdawczym kosztów, nie wy˝szych jednak
od kosztów, których pokrycie w przysz∏oÊci
przez zamawiajàcego jest prawdopodobne.”;

8) w art. 36:

a) uchyla si´ ust. 2a,

b) po ust. 2d dodaje si´ ust. 2e w brzmieniu:

„2e. W razie powzi´cia uchwa∏y wspólników
spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià
okreÊlajàcej termin i wysokoÊç dop∏at,
równowartoÊç dop∏at ujmuje si´ w odr´b-
nej pozycji pasywów bilansu (kapita∏ re-
zerwowy z dop∏at wspólników) i wykazuje
si´ jako sk∏adnik kapita∏u w∏asnego dopó-
ty, dopóki ten nie zostanie u˝yty w sposób
uzasadniajàcy jego odpisanie; uchwalo-
ne, lecz niewniesione dop∏aty wykazuje
si´ w dodatkowej pozycji kapita∏ów w∏a-
snych „Nale˝ne dop∏aty na poczet kapita-
∏u rezerwowego (wielkoÊç ujemna)”.”,

c) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) w spó∏kach z ograniczonà odpowiedzialno-
Êcià i towarzystwach ubezpieczeƒ wzajem-
nych — o udzia∏y w∏asne,

3) w spó∏kach akcyjnych — o nale˝ne wk∏ady
na poczet kapita∏u, o ile nie wezwano zain-
teresowanych do ich wniesienia, oraz o ak-
cje w∏asne.”;

9) po art. 36 dodaje si´ art. 36a w brzmieniu:

„Art. 36a. 1. W razie zbycia akcji w∏asnych, dodat-
nià ró˝nic´ mi´dzy cenà sprzeda˝y,
pomniejszonà o koszty sprzeda˝y,
a ich cenà nabycia, nale˝y odnieÊç na
kapita∏ zapasowy. Ujemnà ró˝nic´
nale˝y ujàç jako zmniejszenie kapita-
∏u zapasowego, a pozosta∏à cz´Êç
ujemnej ró˝nicy, przewy˝szajàcà ka-
pita∏ zapasowy, jako strat´ z lat ubie-
g∏ych i opisaç w informacji dodatko-
wej w sprawozdaniu finansowym za
rok, w którym nastàpi∏a sprzeda˝.
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2. W przypadku umorzenia akcji w∏a-
snych, dodatnià ró˝nic´ mi´dzy ich
wartoÊcià nominalnà a cenà nabycia
nale˝y odnieÊç na kapita∏ zapasowy.
Ujemnà ró˝nic´ nale˝y ujàç jako
zmniejszenie kapita∏u zapasowego,
a pozosta∏à cz´Êç ujemnej ró˝nicy,
przewy˝szajàcà kapita∏ zapasowy, ja-
ko strat´ z lat ubieg∏ych i opisaç w in-
formacji dodatkowej w sprawozdaniu
finansowym za rok, w którym nastà-
pi∏o obni˝enie kapita∏u zak∏adowego.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ do
udzia∏ów w∏asnych spó∏ki z ograni-
czonà odpowiedzialnoÊcià, z wyjàt-
kiem umorzenia udzia∏ów bez obni-
˝enia kapita∏u zak∏adowego. W przy-
padku umorzenia udzia∏ów w∏asnych
nabytych w drodze egzekucji, bez ob-
ni˝enia kapita∏u zak∏adowego, war-
toÊç udzia∏ów w∏asnych wed∏ug ceny
nabycia nale˝y ujàç jako zmniejsze-
nie kapita∏u rezerwowego utworzo-
nego w celu ich umorzenia.”;

10) w art. 37 dodaje si´ ust. 10 w brzmieniu:

„10. W przypadku gdy roczne sprawozdanie fi-
nansowe jednostki nie podlega obowiàzkowi
badania i og∏oszenia w myÊl art. 64 ust. 1, to
mo˝e ona odstàpiç od ustalania aktywów
i rezerw z tytu∏u odroczonego podatku do-
chodowego.”;

11) w art. 41 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Banki wykazujà jako rozliczenia mi´dzyokreso-
we przychodów równie˝ nale˝ne im odsetki
od nale˝noÊci zagro˝onych — do czasu ich
otrzymania lub odpisania.”;

12) art. 44d otrzymuje brzmienie:

„Art. 44d. Przepisy art. 44a—44c stosuje si´ odpo-
wiednio w przypadku nabycia przez
jednostk´ zorganizowanej cz´Êci innej
jednostki, w tym równie˝ w razie po-
dzia∏u spó∏ek.”;

13) w art. 55 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Je˝eli znaczàcy inwestor, nieb´dàcy jednostkà
dominujàcà, wycenia i wykazuje w sprawoz-
daniu finansowym udzia∏y w jednostkach sto-
warzyszonych oraz b´dàcych spó∏kami han-
dlowymi jednostkach wspó∏zale˝nych metodà
praw w∏asnoÊci, to stosuje zasady okreÊlone
w art. 63. W przypadku niestosowania wyceny
metodà praw w∏asnoÊci, skutki, jakie spowo-
dowa∏oby jej stosowanie oraz wp∏yw na wynik
finansowy podaje si´ w informacji dodatko-
wej sprawozdania finansowego.”;

14) w art. 61 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ujemnà wartoÊç firmy wykazuje si´ w pasy-
wach skonsolidowanego bilansu, w odr´bnej
pozycji, jako „Ujemna wartoÊç firmy jedno-
stek podporzàdkowanych”.”;

15) w art. 64 w ust 1:
a) zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Badaniu i og∏aszaniu, z zastrze˝eniem art. 64b,
podlegajà roczne sprawozdania finansowe jed-
nostek powiàzanych, w tym roczne skonsolido-
wane sprawozdania finansowe grup kapita∏o-
wych, a tak˝e roczne sprawozdania finansowe
— kontynuujàcych dzia∏alnoÊç:”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) spó∏ek akcyjnych, z wyjàtkiem spó∏ek b´dà-

cych na dzieƒ bilansowy w organizacji,”;

16) w art. 80:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do jednostek, o których mowa w art. 2

ust. 1 pkt 4, nie stosuje si´ przepisów roz-
dzia∏ów 5, 6 i 7 ustawy.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do jednostek nieb´dàcych spó∏kami han-

dlowymi, je˝eli nie prowadzà dzia∏alnoÊci
gospodarczej, nie stosuje si´ przepisów roz-
dzia∏ów 6 i 7 ustawy.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Kra-
jowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17,
poz. 209, z póên. zm.2)) w art. 38 w pkt 9:

1) lit. a i b otrzymujà brzmienie:
„a) wysokoÊç kapita∏u zak∏adowego, liczb´ i war-

toÊç nominalnà akcji, a je˝eli akcjonariusze
wnoszà wk∏ady niepieni´˝ne — zaznaczenie
tej okolicznoÊci, z podaniem wartoÊci nomi-
nalnej obj´tych w zamian za nie akcji,

b) wysokoÊç kapita∏u docelowego, je˝eli statut to
przewiduje, i wzmiank´, czy zarzàd jest upo-
wa˝niony do emisji warrantów subskrypcyj-
nych,”;

2) lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) wartoÊç nominalnà warunkowego podwy˝-

szenia kapita∏u zak∏adowego,”.

Art. 4. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên.
zm.3)) w art. 129 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przeznaczenie do podzia∏u mi´dzy akcjonariuszy
kwoty przekraczajàcej zysk za ostatni rok obroto-
wy, pomniejszony o niepokryte straty, akcje w∏a-
sne oraz o kwoty, które nie mogà byç przeznaczo-
ne na wyp∏at´ dywidendy, wymaga zgody Komi-
sji Nadzoru Bankowego.”.
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2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r.
Nr 1, poz. 2 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 49,
poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 96, poz. 874 i Nr 217,
poz. 2125.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594 i Nr 228,
poz. 2260.



Art. 5. W przypadku niespe∏nienia wymogów doty-
czàcych minimalnej wartoÊci udzia∏u w terminie okre-
Êlonym w art. 624 § 1 ustawy nowelizowanej w art. 1,
nie stosuje si´ przepisów art. 624 § 4 tej ustawy.

Art. 6. Przepis art. 2 ma zastosowanie po raz
pierwszy do sprawozdaƒ finansowych sporzàdzonych
za rok obrotowy rozpoczynajàcy si´ w 2004 r., z tym ˝e
w sprawozdaniach finansowych za rok obrotowy roz-

poczynajàcy si´ w 2003 r. jednostki, w rozumieniu
przepisów ustawy nowelizowanej w art. 2, mogà
uwzgl´dniç zmiany wynikajàce z niniejszej ustawy, za-
mieszczajàc odpowiednià informacj´ o tym we wpro-
wadzeniu do sprawozdania finansowego.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 3 pkt 2, który
wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.
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USTAWA

z dnia 12 grudnia 2003 r.

o zmianie ustawy — Kodeks morski, ustawy o pracy na morskich statkach handlowych
oraz ustawy o bezpieczeƒstwie morskim

Art. 1. W ustawie z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. — Ko-
deks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545 oraz z 2002 r.
Nr 41, poz. 365) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 9:

a) uchyla si´ § 2,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Terenowy organ administracji morskiej,
na którego obszarze dzia∏ania znajduje
si´ port rozpocz´cia podró˝y, mo˝e
w uzasadnionych przypadkach zezwoliç
na wykonywanie przez czas oznaczony
sta∏ego przewozu mi´dzy portami polski-
mi przez statek podnoszàcy bander´ paƒ-
stwa innego ni˝ paƒstwo cz∏onkowskie
Unii Europejskiej.”;

2) w art. 12:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W∏aÊciciel nadaje statkowi nazw´ i wska-
zuje port morski jako port macierzysty
statku. Nazwa podlega zatwierdzeniu
przez dyrektora urz´du morskiego w∏a-
Êciwego dla portu macierzystego statku,
w drodze decyzji administracyjnej, z za-
strze˝eniem § 2a.”,

b) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Nazwa statku morskiego u˝ywanego
wy∏àcznie do celów sportowych lub re-
kreacyjnych o d∏ugoÊci kad∏uba do
24 m podlega zatwierdzeniu, w drodze
decyzji administracyjnej, przez zarzàd
zwiàzku sportowego, o którym mowa
w art. 23 § 3.”;

3) w art. 23 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Statek morski stanowiàcy polskà w∏asnoÊç,
u˝ywany wy∏àcznie do celów sportowych
lub rekreacyjnych, o d∏ugoÊci kad∏uba do
24 m, podlega obowiàzkowi wpisu do pol-
skiego rejestru jachtów prowadzonego przez
zwiàzek sportowy, o którym mowa w art. 10
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze
fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889,
Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31,
Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93,
poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207,
poz. 1752 oraz z 2003 r. Nr 203, poz. 1966).”;

4) w art. 26 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-
skiej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, spo-
sób i tryb prowadzenia polskiego rejestru
jachtów, wzór dokumentu rejestracyjnego
i wysokoÊç op∏at rejestrowych, z uwzgl´dnie-
niem odpowiednio przepisów art. 29 ustawy
i zasady proporcjonalnoÊci op∏at.”;

5) w art. 33:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W razie niezg∏oszenia statku lub okolicz-
noÊci podlegajàcych wpisowi do rejestru
okr´towego izba morska mo˝e, w drodze
postanowienia, na∏o˝yç na obowiàzane-
go do zg∏oszenia kar´ grzywny w wyso-
koÊci od 500 do 10 000 PLN w celu spo-
wodowania zg∏oszenia. Grzywny nieuisz-
czone mogà byç umorzone w ca∏oÊci lub
cz´Êci w przypadku dokonania zg∏oszenia
przez obowiàzanego.”,

b) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Na postanowienie o na∏o˝eniu kary
grzywny, o której mowa w § 2, przys∏u-
guje za˝alenie.”;

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski


