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PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE
Nowelizacja kodeksu spółek handlowych i kolejne jej przesunięcia 

art. 5891 przewidujący odpowiedzialność członków zarządu albo likwidatorów prostej
spółki akcyjnej za dopuszczenie do wydania przez spółkę dokumentów na akcje,
warranty subskrypcyjne lub na inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub podziale
majątku spółki;
art. 30037 § 1 stanowiący, że nabycie akcji albo ustanowienie na niej ograniczonego
prawa rzeczowego następuje z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu
wskazującego nabywcę albo zastawnika albo użytkownika, liczbę oraz rodzaj, serie i
numery nabytych albo obciążonych akcji;
art. 30038 § 1 stanowiący, że wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę,
która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.

ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1655 z dnia 2019.08.30). Wejście w życie
przepisów tej ustawy, przewidujących m.in. przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej,
zostało zbiorczo przesunięte na 1 lipiec 2021 r. ;
ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.288 z dnia 2020.02.21),
dotyczących zmian w art. 515 §1 - przyznawanie przez spółkę przejmującą udziałów
lub akcji wspólnikom spółki przejmowanej oraz art. 563 w § 1 pkt 2 - dodanie, że
uchwała o przekształceniu musi zawierać informację o wysokości 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 

Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania
administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U.2021.187 z dnia 2021.01.28)

Wejście w życie: 1 marca 2021 r. 

Postanowienia ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw wchodzą w życie 1 marca 2021 r.
(Dz.U.2019.1798 z dnia 2019.09.20), głównie związane są one z dematerializacją akcji,        
z licznymi wyjątkami wskazanymi w treści art. 23. 
Mocą ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw z dnia 13 lutego 2021 r. (Dz.U.2020.288) 1 marca 2021 r. wchodzi w życie art. 5761
§3 stanowiący, że do żądania odkupu akcji 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.
Przywołana ustawa nowelizująca z 21 stycznia 2021 r. przesuwa wejście w życie ustaw
nowelizujących kodeks spółek handlowych z 1 marca 2021 r. na 1 lipca 2021 r. W ustawie
z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 oraz z 2020 r. poz. 288, 875 i 1086) wśród
najważniejszych przepisów, których wejście w życie przesunięto, należy wskazać:

Przesunięcie dotyczy także zmian wprowadzanych do kodeksu spółek handlowych:

 



PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

Uregulowanie zasad nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego
wykupu 

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 lutego 2021
r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu
(Dz.U.2021.294 z dnia 2021.02.16)

Wejście w życie: 1 marca 2021 r.

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 82 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.         
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Akt określa szczegółowy
sposób ogłaszania informacji o zamiarze nabycia akcji spółki publicznej w drodze
przymusowego wykupu oraz szczegółowe warunki nabywania akcji objętych
przymusowym wykupem.

Mocą rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada
2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu
 (Dz. U. poz. 1948).

i w art. 5761 §6 - dotyczący możliwości nabywania przez przekształcana spółkę
kapitałową udziałów albo akcji, których łączna wartość nominalna nie przekracza 10%
kapitału zakładowego albo łączna liczba nie przekracza 10% ogólnej liczby akcji w prostej
spółce akcyjnej).

Ustawa przewiduje również zmiany dostosowujące w ustawie o obligacjach (zgłaszanie
uchwały o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych w zamian za te obligacje do
KRS), ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawie o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (definicja klienta). 



PRAWO PODATKOWE

Podatek dochodowy

Moment powstania przychodów

Ustawa z dnia 30 marca 2019 r. z zmianie ustawy-Kodeks spółek handlowych oraz
niektórych innych ustaw
(Dz.U.2019.1798)

Wejście w życie: 1 marca 2021 r. 

W przypadku wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego przychód powstanie w dniu
wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 328(1) § 1 ustawy z dnia 15
września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655,
1798 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288), jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym
podwyższeniem kapitału zakładowego.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001798/T/D20191798L.pdf


PRAWO ENERGETYCZNE I ŚRODOWISKOWE

przebiega lub graniczy z obszarem, na którym znajduje się forma ochrony przyrody
taka jak park narodowy czy też obszar Natura 2000,
przebiega przez uzdrowisko, 
graniczy z obszarem, na którym znajduje się szpital.

Polityka energetyczna Polski do 2040 r.

Zatwierdzona: przez Radę Ministrów 2 lutego 2021 r. 

Jako dokument strategiczny PEP2040 wyznacza ramy transformacji energetycznej,
opierające się na trzech filarach:

I.   Sprawiedliwej transformacji.
II.  Zeroemisyjnym systemie energetycznym.
III. Dobrej jakości powietrza.

Pojazd nienormatywny – zmiana definicji i kategorii, możliwość wprowadzenia
zakazu ruchu określonych pojazdów

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 18
grudnia 2020 r. 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 54)

Wejście w życie: 13 marca 2021 r.

Akt wprowadza zmiany w zakresie m.in. ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia          
20 czerwca 1997 (Dz.U. z 2020 r. poz. 110) w zakresie pojęcia pojazdu
nienormatywnego, który od 13 marca 2021 będzie definiowany jako - pojazd lub zespół
pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku, wymiary lub
rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od
dopuszczalnych przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy (tj. Prawo o ruchu
drogowym). Zmiany dotyczą również kategoryzacji pojazdów nienormatywnych oraz opłat
za wydanie zezwolenia na ich przejazd.

Ustawa wprowadza również możliwość wprowadzenia albo ustanowienia zakazu
ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t
albo powyżej 8 t przez zarządcę drogi lub właściwą radę gminy w sytuacji gdy droga
publiczna lub jej odcinek m.in.:

Zakazem nie mogą zostać objęte m.in. drogi publiczne lub ich odcinki w transeuropejskiej
sieci drogowej, spod zakazu wyłączono również autobusy jak i pojazdy biorące udział          
w akcjach ratowniczych.

https://www.gov.pl/attachment/29faa9c5-74a8-4d61-ae3d-7d65ca990abe
https://www.gov.pl/attachment/29faa9c5-74a8-4d61-ae3d-7d65ca990abe
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000054


PRAWO ENERGETYCZNE I ŚRODOWISKOWE

rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami   
z nich powstającymi (podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania precyzuje art.
73 przywołanej Ustawy);
roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
(podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania precyzuje art. 75 przywołanej
Ustawy);
roczne sprawozdanie m.in. w zakresie osiągniętych poziomów zbierania, odzysku
oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego – dotyczy Organizacji odzysku sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.

BDO sprawozdania

15 marca upływa termin na złożenie sprawozdań określonych m.in. w art. 76 Ustawy            
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 797)
tj.:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000797
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000797
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000797


ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Newsletter składa się z wykazu wybranych zmian prawa oraz komentarzy. Część zmian może być powtarzana dla
poszczególnych dziedzin/działów.

Wykaz zmian prawa, które będą miały miejsce w niniejszym numerze, może być niekompletny z uwagi na fakt, iż część
aktów prawnych jest ogłaszana pod koniec miesiąca, a więc jeszcze przed dniem udostępnienia newslettera.
Przytoczone orzecznictwo może pochodzić z wcześniejszych miesięcy z uwagi na ich późniejszą publikację.

Zastrzegamy, że informacje zawarte w niniejszym opracowaniu mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej.             
W związku z czym Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszych informacji bez
uprzedniej konsultacji.

ŚLĄZAK, ZAPIÓR I WSPÓLNICY
 

Kancelaria Adwokatów
i Radców Prawnych

Spółka Komandytowa
 

Modelarska 25
40-142 Katowice

tel. + 48 32 783 88 00/88
fax + 48 32 783 88 99

 
www.kancelaria-szip.pl

kontakt@kancelaria-szip.pl


