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Zasadynabywania i zbywania nieruchomo�ci
przez spó³ki prawa handlowego

I. Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszych rozwa¿añ jest zarówno wnoszenie nierucho-
mo�ci jako wk³adów niepieniê¿nych (aportów), jak równie¿ nabywanie
i zbywanie nieruchomo�ci przez spó³ki prawa handlowego w my�l zasad
ukszta³towanych w kodeksie spó³ek handlowych. Problem ten jest tak¿e
uwzglêdniany w przepisach szczególnych dotycz¹cych spó³ek powsta-
³ych przed wej�ciem w ¿ycie ustawy. Wnoszenie nieruchomo�ci Skarbu
Pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego jest uregulowane w art. 13
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami1.
Przepis nie okre�la rodzaju spó³ek, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e mog¹ byæ
one wnoszone tylko do spó³ek kapita³owych. Wk³adem mo¿e byæ tak¿e
prawou¿ytkowaniawieczystego nieruchomo�ci gruntowej.Wmy�l zasady
wyra¿onej w art. 58 ust. 1 tej¿e ustawy, nieruchomo�ci stanowi¹ce
w³asno�æ Skarbu Pañstwa mog¹ byæ wnoszone jako wk³ad niepieniê¿ny
do spó³ki przez ministra w³a�ciwego do spraw Skarbu Pañstwa na
podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. W tym zakresie
ma zastosowanie art. 52, postanawiaj¹cy, ¿e na wniosek ministra, organu
za³o¿ycielskiego lub organu nadzoruj¹cego starosta wykonuj¹cy zadania
z zakresu administracji rz¹dowej wskazuje nieruchomo�ci, które maj¹ byæ

1 Tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z pó�n. zm.
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przeznaczone na ten cel.Wniesienie nieruchomo�ci oraz prawa u¿ytkowa-
nia wieczystego nieruchomo�ci gruntowej odbywa siê w drodze bezprze-
targowej (art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy).
Podjêcie w tej mierze uchwa³y nale¿y do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci rady

gminy, poniewa¿ mie�ci siê w sprawach maj¹tkowych przekraczaj¹cych
zakres zwyk³ego zarz¹du, okre�lonych w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym jako tworzenie i przy-
stêpowanie do spó³ek i spó³dzielni oraz rozwi¹zywanie i wystêpowanie
z nich2.
Stosownie natomiast do art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca

1998 r. o samorz¹dzie powiatowym3, podjêcie uchwa³y w sprawach
maj¹tkowych powiatu w zakresie tworzenia i przystêpowania do spó³ek
oraz okre�lenia zasad wnoszenia wk³adów, obejmowania, nabywania
i zbywania udzia³ów i akcji nale¿y do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci rady po-
wiatu. Podobnie zasada ta zosta³a okre�lona w art. 18 pkt 19 lit. e ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa4. Postanowiono,
¿e podjêcie uchwa³y w sprawach maj¹tkowych dotycz¹cych tworzenia
spó³ek prawa handlowego i przystêpowania do nich oraz okre�lenia zasad
wnoszenia wk³adów, a tak¿e obejmowania, nabywania i zbywania udzia-
³ówiakcjinale¿ydowy³¹cznejw³a�ciwo�ci sejmikuwojewództwa.Odrêbnie
uregulowano potrzebê podjêcia uchwa³y przy okre�laniu zasad nabywa-
nia, zbywania i obci¹¿ania nieruchomo�ci oraz wydzier¿awiania lub wy-
najmowania na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata, chyba ¿e przepisy szczególne
stanowi¹ inaczej. Problematyka ta zosta³a bli¿ej omówiona w ustawie
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej5.
Stosownie do art. 9 ustawy, jednostki samorz¹du terytorialnego mog¹

tworzyæ spó³ki zograniczon¹odpowiedzialno�ci¹ lub spó³ki akcyjne, a tak¿e
przystêpowaæ do takich spó³ek. Przepisy jednoznacznie okre�laj¹, ¿e do
wnoszenia wk³adów oraz obejmowania udzia³ów i akcji, a tak¿e naby-
wania i zbywania praw z udzia³ów i akcji stosuje siê aktualnie przepisy
kodeksu spó³ek handlowych, z wy³¹czeniem art. 310 k.h., oraz przepisy

2 Tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.
3 Tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pó�n. zm.
4 Tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z pó�n. zm.
5 Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z pó�n. zm.
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kodeksu cywilnego, z zastrze¿eniem przepisów ustaw o samorz¹dzie te-
rytorialnym, o samorz¹dzie powiatowym oraz o samorz¹dzie województwa
(art. 12 ust. 1 ustawy).
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w jednoosobowych spó³kach jednostek samo-

rz¹du terytorialnego funkcjê zgromadzenia wspólników lub walnego
zgromadzenia pe³niwójt (burmistrz, prezydent), zarz¹dpowiatub¹d� zarz¹d
województwa.
Do spó³ki powsta³ej w wyniku przekszta³cenia przedsiêbiorstwa ko-

munalnego stosuje siêbezpo�rednioprzepisyk.s.h., je¿eli ustawanie stanowi
inaczej, z wyj¹tkiem przepisów art. 312 i 313 k.h. (art. 16 ust. 1). Przy
przekszta³ceniu zak³adu bud¿etowego w spó³kê, sk³adniki mienia staj¹ siê
maj¹tkiem spó³ki, a prawo zarz¹du gruntem staje siê prawem u¿ytkowania
wieczystego spó³ki.

II. Przepisy szczególne

Zgodnie z art. 611 k.s.h., pozostaj¹ w mocy przepisy szczególne
dotycz¹ce wymienionych tam obszarów dzia³ania prawa, obejmuj¹cych
podstawowe podmioty uczestnicz¹ce w zmianach strukturalnych gospo-
darki narodowej. Maj¹ do nich zastosowanie przepisy ustawy, o ile
obowi¹zuj¹ce przepisy powo³uj¹ siê na rozporz¹dzenie Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 r. � Kodeks handlowy
i przepisy wprowadzaj¹ce oraz na wówczas istniej¹ce rodzaje spó³ek (art.
629 k.s.h.). Ze zrozumia³ych wzglêdów przepisy szczególne reguluj¹ nie-
jednolicie zagadnienia zwi¹zane znabyciem i zbyciemnieruchomo�ci sensu
largo przez spó³ki prawa handlowego. Ró¿norodno�æ rozwi¹zañ praw-
nych jest uzasadniona obszern¹ i skomplikowan¹ materi¹ regulowanych
dziedzin. Ustawodawca podj¹³ bowiem przy tej okazji trud uporz¹dko-
wania stosunków w³asno�ciowych oraz okre�lenia szczególnych zasad
i ograniczeñ przy obrocie niektórymi nieruchomo�ciami. W�ród tych
ograniczeñ konieczne wydaje siê omówienie zasad zbywania nierucho-
mo�ci przez jednoosobowe spó³ki Skarbu Pañstwa. Zosta³y one przewi-
dziane w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania
uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa6. Na zasadzie art. 5a ust.
1 ustawy, pañstwowe osoby prawne, a w tym jednoosobowe spó³ki

6 Dz.U. Nr 106, poz. 496 z pó�n. zm.
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Skarbu Pañstwa zarówno akcyjne, jak równie¿ z ograniczon¹ odpowie-
dzialno�ci¹ s¹ obowi¹zane uzyskaæ zgodê ministra w³a�ciwego do spraw
Skarbu Pañstwa na dokonanie czynno�ci prawnej w zakresie rozporz¹-
dzenia sk³adnikami aktywów trwa³ych w rozumieniu przepisów o rachun-
kowo�ci, a wiêc równie¿ nieruchomo�ci, i oddania ich do korzystania
innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego albo wnoszenia
do spó³ki lub spó³dzielni, je¿eliwarto�æ rynkowaprzedmiotu rozporz¹dzenia
przekracza równowarto�æ w z³otych 50.000 euro, obliczon¹ na podstawie
�redniego kursu og³oszonego przez NBP wed³ug stanu z dnia wyst¹pienia
o zgodê. Czynno�æ prawna dokonana z naruszeniem tego obowi¹zku jest
ex lege niewa¿na.
Nie wymaga jednak zgody czynno�æ prawna:
1) przedsiêbiorstw pañstwowych, je¿eli na mocy przepisów odrêb-

nych jest wymagane zg³oszenie zamiaru jej dokonania organowi za³o¿y-
cielskiemu,
2) jednoosobowych spó³ek Skarbu Pañstwa, w których prawa z akcji

lub udzia³ów wykonuje minister w³a�ciwy do spraw Skarbu Pañstwa,
je¿eli na mocy przepisów odrêbnych, postanowieñ statutu lub umowy
spó³ki na jej dokonanie jest wymagana zgoda walnego zgromadzenia albo
zgromadzenia wspólników,
3) rozporz¹dzania akcjami i obligacjami dopuszczonymi do publicz-

nego obrotu na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami
warto�ciowymi,
4) w postêpowaniu likwidacyjnym, upad³o�ciowym, naprawczym lub

uk³adowym,
5)Agencji Nieruchomo�ci Rolnych,AgencjiMieniaWojskowego oraz

WojskowejAgencji Mieszkaniowej w zakresie rozporz¹dzania powierzo-
nym mieniem Skarbu Pañstwa.
Reglamentacji tej podlegaæ bêd¹ spó³ki,w którychmienie jestw ca³o�ci

mieniem pañstwowym. Minister w³a�ciwy do spraw Skarbu Pañstwa
wykonuje uprawnienia w rozmiarze okre�lonym moc¹ ustawy i w ro-
zumieniu art. 441 k.c., o ile nie zosta³y one zastrze¿one na rzecz innych
organów pañstwowych.
Tryb postêpowania o wyra¿enie zgody i mo¿liwo�æ jego zaskar¿enia

w trybie administracyjnym i s¹dowym precyzuje art. 5c ustawy. Prze-
widuje on, ¿e do wniosku spó³ki o wyra¿enie zgody do³¹cza siê miêdzy
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innymi projekt umowy, na podstawie której ma byæ dokonane rozporz¹-
dzenie. Projekt ten powinien byæ sporz¹dzony przez notariusza i zgodny
z zamierzon¹ czynno�ci¹ prawn¹, o ile forma szczególna jest wymagana
dla tej czynno�ci. Sama zgoda mo¿e byæ wydana z zastrze¿eniem wa-
runków, które powinny byæ równie¿ omówione w akcie notarialnym.
Niedope³nienie tych warunków nie powoduje niewa¿no�ci z mocy prawa
czynno�ci prawnej.
Dla pe³nego zrozumienia wielow¹tkowych zagadnieñ wystêpuj¹cych

w przepisach szczególnych, traktuj¹cych o poszczególnych podmiotach,
istnieje potrzeba odrêbnego ich omówienia, zachowuj¹c podzia³ przedmio-
towy przyjêty w ustawie. Przedstawia siê on nastêpuj¹co:

1. Narodowe fundusze inwestycyjne
Tryb i zasady prowadzenia narodowych funduszy inwestycyjnych

zosta³y uregulowane w ustawie z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych
funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji7. Narodowe fundusze
inwestycyjne tworzone s¹ przez Skarb Pañstwa w formie spó³ek akcyj-
nych. Ich celem jest pomna¿anie maj¹tku, w szczególno�ci przez powiêk-
szenie warto�ci akcji spó³ek, których fundusze s¹ akcjonariuszami.
W zakresie dzia³alno�ci funduszy nie zosta³o przewidziane nabywanie nie-
ruchomo�ci. Art. 6 ust. 1 przewiduje mo¿liwo�æ wniesienia przez Skarb
Pañstwa do funduszu wk³adów niepieniê¿nych jedynie w postaci akcji
spó³ek akcyjnych na zasadach okre�lonych w art. 10, do czasu, dopóki
pozostaje jedynym akcjonariuszem. Mo¿e równie¿ wnie�æ wk³ady pie-
niê¿ne niezbêdne do zarejestrowania funduszu. Firma funduszu mo¿e byæ
dowolna, powinna jednak zawieraæ zwrot �Narodowy Fundusz Inwesty-
cyjny � Spó³ka Akcyjna�, skrót NFI � S.A.

2. Spó³ki prowadz¹ce dzia³alno�æ bankow¹
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. � Prawo bankowe8,

banki mog¹ byæ tworzone jako banki pañstwowe, banki spó³dzielcze lub
banki w formie spó³ek akcyjnych. Za³o¿ycielami banków w formie spó³ki
akcyjnej mog¹ byæ osoby prawne i osoby fizyczne, z tym ¿e za³o¿ycieli
nie mo¿e byæ mniej ni¿ trzech. Poza wykonywaniem czynno�ci banko-

7 Dz.U. Nr 44, poz. 202 z pó�n. zm.
8 Tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z pó�n. zm.
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wych przewidzianych w art. 5 ust. 1 i 2, banki mog¹ nabywaæ i zbywaæ
nieruchomo�ci. Mog¹ one tak¿e obejmowaæ lub nabywaæ akcje i prawa
do akcji, udzia³y innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w fundu-
szach inwestycyjnych.Do utworzenia i dzia³alno�ci bankuw formie spó³ki
akcyjnej stosuje siê przepisy k.s.h., ale w zakresie, w jakim nie pozostaj¹
one w sprzeczno�ci z przepisami ustawy. Utworzenie banku nastêpuje na
podstawie zezwoleniaKomisjiNadzoruBankowego.Bankiw formie spó³ki
akcyjnej mog¹ byæ utworzone przez osoby zagraniczne albo z udzia³em
osób zagranicznych. Przy przekszta³ceniu banku pañstwowego w bank
w formie spó³ki akcyjnej w sprawach nieuregulowanychw ustawie stosuje
siê tryb postêpowania przewidziany w kodeksie spó³ek handlowych,
z wy³¹czeniem art. 312 i 336.
Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach

zastawnych i bankach hipotecznych9, bank hipoteczny jest tworzony
wy³¹cznie w formie spó³ki akcyjnej. Do zasad tworzenia, organizacji
i dzia³ania banków hipotecznych nieuregulowanych w ustawie stosuje siê
odpowiednio przepisy prawa bankowego oraz przepisy o Narodowym
Banku Polskim. Ustawodawca postanawia w art. 11a, ¿e bank hipoteczny
mo¿e wykonywaæ wy³¹cznie czynno�ci okre�lone w ustawie. Do czyn-
no�ci tych w art. 16 ust. 2 zalicza mo¿liwo�æ nabywania nieruchomo�ci
jedynie w celu unikniêcia strat z tytu³u udzielonych kredytów zabezpie-
czonych hipotek¹ oraz gdy jest to niezbêdne ze wzglêdu na potrzeby
zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ banku.

3. Spó³ki prowadz¹ce gie³dy albo rynki pozagie³dowe
Wed³ug art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. � Prawo

o publicznym obrocie papierami warto�ciowymi10, gie³da mo¿e byæ pro-
wadzona wy³¹cznie przez spó³kê akcyjn¹. Przedmiotem przedsiêbiorstwa
spó³ki mo¿e byæ wy³¹cznie prowadzenie gie³dy. Akcje spó³ki mog¹ byæ
wy³¹cznie imienne. Przepisy ustawy nie zajmuj¹ ¿adnego stanowiska
w zakresie nabywania i zbywania nieruchomo�ci. Obowi¹zywaæ wiêc
bêd¹ ogólne zasady okre�lone w kodeksie spó³ek handlowych. Rynek
pozagie³dowy mo¿e byæ równie¿ prowadzony wy³¹cznie przez spó³kê

9 Tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919.
10 Tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 z pó�n. zm.
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akcyjn¹ (art. 111 ust. 1 ustawy). Przedmiotem przedsiêbiorstwa spó³ki
jest wy³¹cznie prowadzenie rynku pozagie³dowego.Akcje mog¹ byæ tylko
imienne. Obrót nieruchomo�ciami nie jest przedmiotem regulacji ustawo-
wej. Obowi¹zywaæ bêd¹ zatem zasady postêpowania z kodeksu spó³ek
handlowych.

4. Spó³ki prowadz¹ce domy maklerskie
Dzia³alno�æ maklerska, stosownie do art. 29 ust. 1 powo³anej ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. � Prawo o publicznym obrocie papierami
warto�ciowymi, o ile ustawa nie stanowi inaczej, mo¿e byæ prowadzona
wy³¹cznie przez spó³kê akcyjn¹ z siedzib¹ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zwan¹ �domem maklerskim�. Akcje domu maklerskiego s¹
imienne, poza dopuszczonymi do obrotu publicznego.Osoba prawnamo¿e
byæ jednoosobowym za³o¿ycielem domu maklerskiego. Przy nabywaniu
i zbywaniu nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ zasady przewidziane dla spó³ek
akcyjnych. Ustawa nie zajmuje w tej mierze ¿adnego stanowiska.

5. Krajowy Depozyt Papierów Warto�ciowych S.A.
Artyku³ 124 powo³anej ustawy przewiduje, ¿eKrajowyDepozyt dzia³a

w formie spó³ki akcyjnej. Jego akcje musz¹ byæ imienne, a akcjonariu-
szami mog¹ byæ wy³¹cznie spó³ki prowadz¹ce gie³dy, domy maklerskie,
spó³ki prowadz¹ce rynek pozagie³dowy, Skarb Pañstwa, Narodowy Bank
Polski oraz banki.Akcje te nie daj¹ prawa do dywidendy. Przepisy ustawy
nie zajmuj¹ siê zagadnieniami zwi¹zanymi z obrotem nieruchomo�ciami.

6. Spó³ki prowadz¹ce dzia³alno�æ ubezpieczeniow¹
Wedle art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alno�ci ubezpie-

czeniowej11, zak³ad ubezpieczeñ mo¿e wykonywaæ z dniem 1 stycznia
2004 r. dzia³alno�æ ubezpieczeniow¹ wy³¹cznie w formie spó³ki akcyjnej
albo towarzystwa ubezpieczeñ wzajemnych, czyli identycznie jak pod
rz¹dem obowi¹zuj¹cej do tego czasu ustawy z dnia 28 lipca 1990 r.
o dzia³alno�ci ubezpieczeniowej.W tych warunkach przedmiotem analizy
bêd¹ przepisy nowej ustawy, która przewiduje, ¿e dzia³alno�æ ubezpie-
czeniow¹ wykonuje zak³ad ubezpieczeñ jako zak³ad ubezpieczeñ i rease-
kuracji albo zak³ad ubezpieczeñ lub zak³ad reasekuracji. Do krajowego

11 Dz.U. Nr 124, poz. 1151. Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
z nielicznymi wyj¹tkami okre�lonymi w art. 257.
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zak³adu ubezpieczeñ dzia³aj¹cego w formie spó³ki akcyjnej stosuje siê
bezpo�rednio przepisy kodeksu spó³ek handlowych w zakresie nieuregu-
lowanym ustaw¹. Jako zasadê przyjmuje siê, ¿e kapita³ zak³adowy jest
pokrywany wk³adem pieniê¿nym i podlega wp³aceniu w ca³o�ci przed
zarejestrowaniem spó³ki w Krajowym Rejestrze S¹dowym. �rodki pie-
niê¿ne na op³acenie kapita³u zak³adowego nie mog¹ pochodziæ z kredytu,
po¿yczki lubw inny sposób byæ obci¹¿one.Akcjemusz¹ byæ tylko imienne
z wyj¹tkiem tych, które zosta³y wprowadzone do publicznego obrotu.
Towarzystwemubezpieczeñwzajemnych jest zak³adubezpieczeñ, który

ubezpiecza swoich cz³onków na zasadzie wzajemno�ci. Uzyskuje on
osobowo�æ prawn¹ z chwil¹ wpisu do rejestru s¹dowego. Statut towa-
rzystwa jest sporz¹dzany w formie aktu notarialnego i winien byæ za-
twierdzony przez Komisjê Nadzoru Ubezpieczeñ i Funduszy Emerytal-
nych jako organu nadzoru. Organ ten mo¿e uznaæ za ma³e towarzystwo
ubezpieczeñ wzajemnych towarzystwo o ograniczonym zakresie dzia³al-
no�ci z powoduma³ej liczby cz³onków, niskich sumalbo niewielkiej liczby
zawieranych umów ubezpieczenia lub ograniczonego terytorialnego za-
siêgu dzia³alno�ci. Przepisy kodeksu spó³ek handlowych stosuje siê tylko
do procesu tworzenia kapita³u zapasowego (art. 396). Kapita³ zak³adowy
nale¿ywp³aciæ w ca³o�ci wk³adem pieniê¿nym.Towarzystwomo¿e zostaæ
przekszta³cone w spó³kê akcyjn¹. Do przekszta³cenia jego stosuje siê
odpowiednio przepisy k.s.h. dotycz¹ce powstania tej spó³ki. Stosuje siê
je odpowiednio tak¿e do przygotowania planu przekszta³cenia. Maj¹tek
przekszta³conego towarzystwa staje siê maj¹tkiem powsta³ej spó³ki.
Za dzia³alno�æ ubezpieczeniow¹ uwa¿a siê wykonywanie czynno�ci

ubezpieczaj¹cych, zwi¹zanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na
wypadek ryzyka wyst¹pienia skutków zdarzeñ losowych. Czynno�ciami
tymi jest tak¿e ustanawianie czynno�ci¹ cywilnoprawn¹ zabezpieczeñ
rzeczowych lub osobistych. Zalicza siê do nich ponadto przejmowanie
i zbywanie przedmiotów lub praw nabytych przez zak³ad ubezpieczeñ
w zwi¹zku z wykonywaniem umowy ubezpieczeñ lub umowy gwarancji
ubezpieczeniowych. W zakres tych czynno�ci wchodzi lokowanie �rod-
ków zak³adu ubezpieczeñ. Przy lokowaniu �rodków finansowych nale¿y
uwzglêdniaæ rodzaj i strukturê prowadzonych ubezpieczeñ i d¹¿yæ do
osi¹gania najwiêkszego stopnia bezpieczeñstwa i rentowno�ci. Jednocze-
�nie winny byæ zachowane warunki ich p³ynno�ci. Aktywami stanowi¹-
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cymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych mog¹ byæ nierucho-
mo�ci lub ich czê�ci zwy³¹czeniemwykorzystywanychnaw³asne potrzeby
(art. 154 ust. 6 pkt 10).
Krajowy zak³ad ubezpieczeñ mo¿e w ramach swobody �wiadczeñ

us³ug wykonywaæ dzia³alno�æ ubezpieczeniow¹ na terytorium pañstwa
cz³onkowskiegoUnii Europejskiej. Z kolei zagraniczny zak³ad ubezpieczeñ
z pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej mo¿e wykonywaæ dzia³al-
no�æubezpieczeniow¹na terytoriumRzeczypospolitejPolskiej, je¿eliuzyska³
zezwolenie na prowadzenie dzia³alno�ci w pañstwie, w którym ma sie-
dzibê (art. 128). Podmiot zagraniczny jest obowi¹zany do stosowania
prawa polskiego, je¿eli umowa miêdzynarodowa, której Rzeczpospolita
Polska jest stron¹, nie postanawia inaczej.

7. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych12

okre�la zasady tworzenia i dzia³ania funduszy inwestycyjnych maj¹cych
siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundusz inwestycyjny
mo¿e byæ utworzony wy³¹cznie przez towarzystwo, po uzyskaniu ze-
zwolenia Komisji Papierów Warto�ciowych i Gie³d. Nabywa on osobo-
wo�æ prawn¹ z chwil¹ wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych. Z t¹
chwil¹ towarzystwo staje siê organem funduszu. Statut funduszu spo-
rz¹dza siê w formie aktu notarialnego. Towarzystwem funduszy inwe-
stycyjnych mo¿e byæ wy³¹cznie spó³ka akcyjna z siedzib¹ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyska³a zezwolenie Komisji na wyko-
nywanie dzia³alno�ci okre�lonej w ustawie (art. 30 ust. 1). W sprawach
nieuregulowanych w ustawie do towarzystw stosuje siê przepisy kodeksu
spó³ek handlowych. Jednoosobowym za³o¿ycielem towarzystwa mo¿e
byæ wy³¹cznie osoba prawna. Przedmiotem dzia³alno�ci przedsiêbiorstwa
towarzystwa jest wy³¹cznie tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarz¹-
dzanie nimi, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarz¹dzanie
zbiorczym portfelem papierów warto�ciowych (art. 121 lit. a). Towa-
rzystwo zarz¹dza funduszem inwestycyjnym odp³atnie. Jego akcje s¹
wy³¹cznie akcjami imiennymi.Kapita³ zak³adowymo¿e pochodziæ jedynie
ze �róde³ udokumentowanych. �rodki na jego pokrycie niemog¹ pochodziæ

12 Tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 49.
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z po¿yczki lub kredytu. Ustawa nie zajmuje siê zagadnieniami zwi¹zanymi
z obrotem nieruchomo�ciami.

8. Towarzystwa emerytalne
Tworzenie pracowniczych towarzystw i funduszy emerytalnych,

ustalenie tre�ci ich statutów oraz rejestracja odbywaj¹ siê wed³ug prze-
pisów ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych13. Towarzystwo emerytalne jako powszechne
towarzystwo lub pracownicze towarzystwo prowadzi dzia³alno�æ wy-
³¹cznie w formie spó³ki akcyjnej. Przedmiotem przedsiêbiorstwa towa-
rzystwa jest wy³¹cznie tworzenie i zarz¹dzanie funduszami oraz ich
reprezentowanie wobec osób trzecich. Zgodnie z art. 52, w sprawach
nieuregulowanych do towarzystw stosuje siê przepisy kodeksu spó³ek
handlowych. Przepisy ustawy zawieraj¹ szereg rozwi¹zañ szczególnych.
Zaliczyæ do nich nale¿y stwierdzenie zawarte w art. 32, ¿e kapita³ akcyjny
towarzystwa jest pokrywany wy³¹cznie wk³adem pieniê¿nym. Powinien
on byæ wp³acony w ca³o�ci przed zarejestrowaniem towarzystwa i nie
mo¿e pochodziæ z po¿yczki lub kredytu ani byæ obci¹¿ony w jakikolwiek
sposób.Ustawaniezawiera¿adnej regulacjiwzakresienabywania i zbywania
nieruchomo�ci. W zwi¹zku z tym maj¹ zastosowanie przepisy zawarte
w kodeksie.

9. Spó³ki publiczne radiofonii i telewizji
Stosownie do art. 26 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii

i telewizji14, jednostki publiczne radiofonii i telewizji dzia³aj¹ wy³¹cznie
w formie jednoosobowej spó³ki akcyjnej Skarbu Pañstwa. Telewizjê pu-
bliczn¹ tworzy spó³ka �Telewizja Polska � Spó³ka Akcyjna�, zawi¹zana
w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów: I,
II i TV Polonia oraz regionalnych programów telewizyjnych, za� radio-
foniê publiczn¹ tworzy spó³ka �Polskie Radio � Spó³kaAkcyjna�, zawi¹-
zana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów
radiowych i programów dla odbiorców za granic¹ oraz spó³ki zawi¹zane
w celu tworzenia i rozpowszechniania regionalnych programów radio-
wych, zwanych �spó³kami radiofonii regionalnej�. Do spó³ek tych stosuje

13 Dz.U. Nr 139, poz. 934.
14 Tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114 z pó�n. zm.
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siê, z zastrze¿eniami art. 27-30 ustawy, przepisy kodeksu spó³ek handlo-
wych, z wyj¹tkiem przepisów art. 313 i 396 k.h. Status spó³ki okre�la
zakres dzia³ania i zadania jej oddzia³u terenowego. Przepisy ustawy nie
reguluj¹ odrêbnie zagadnieñ zwi¹zanych z obrotem nieruchomo�ciami.

10. Spó³ki powsta³e w wyniku komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiêbiorstw pañstwowych

A. Zgodnie z zasad¹ wyra¿on¹ w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji15, komercjalizacja polega na prze-
kszta³ceniu przedsiêbiorstwa pañstwowego w spó³kê akcyjn¹ lub spó³kê
z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹, która wstêpuje we wszystkie stosunki
prawne, których przedmiotem jest przedsiêbiorstwo pañstwowe, o ile
przepisy ustawy nie stanowi¹ inaczej. Prywatyzacja polega natomiast na:
1) obejmowaniu akcji w podwy¿szonym kapitale zak³adowym jedno-

osobowych spó³ek Skarbu Pañstwa,
2) zbywaniu nale¿¹cych do Skarbu Pañstwa akcji w spó³kach,
3) rozporz¹dzaniuwszystkimi sk³adnikamimaterialnymi i niematerial-

nymi maj¹tku przedsiêbiorstwa pañstwowego lub spó³ki powsta³ej w wy-
niku komercjalizacji na zasadach okre�lonych ustaw¹, przez sprzeda¿
przedsiêbiorstwa, wniesienie przedsiêbiorstwa do spó³ki i oddanie przed-
siêbiorstwa do odp³atnego korzystania.
Prywatyzacja przedsiêbiorstw i spó³ek o szczególnym znaczeniu dla

gospodarki pañstwa wymaga zgody Rady Ministrów. Do spó³ek tych
stosuje siê przepisy kodeksu spó³ek handlowych, z wyj¹tkiem art. 173
§ 1 i 303 § 2. Do spó³ki powsta³ej w wyniku komercjalizacji, o ile ustawa
nie stanowi inaczej, stosuje siê przepisy k.s.h., z wyj¹tkami przewidzia-
nymi w art. 5 ust. 2 ustawy. Spó³ka powsta³a w wyniku komercjalizacji,
której ponad po³owa ogólnej liczby akcji nale¿y do Skarbu Pañstwa,
sprzedaje maj¹tek trwa³y innym podmiotom w drodze publicznego prze-
targu. Zawarcie za� przez tak¹ spó³kê umowy, której zamiarem jest
darowizna oraz zwolnienie z d³ugu, a tak¿e innej umowy nie zwi¹zanej
z przedmiotemstatutowej dzia³alno�ci gospodarczej spó³ki,wymaga, zgod-
nie z art. 19b ust. 1, zgody rady nadzorczej pod rygorem niewa¿no�ci
czynno�ci prawnej. Przepis ten nie ma zastosowania do umów o warto�ci

15 Tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 z pó�n. zm.
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nie przekraczaj¹cej równowarto�ci w z³otych kwoty 5.000 euro. Rów-
nowarto�æ oblicza siê wed³ug kursu og³aszanego przez Narodowy Bank
Polski w dniu zawarcia umowy. Przy prywatyzacji bezpo�redniej wnie-
sienie przedsiêbiorstwa do spó³ki nastêpuje w trybie rokowañ podjêtych
na podstawie publicznego zaproszenia. Oddanie przedsiêbiorstwa do od-
p³atnego korzystania nastêpuje w drodze umowy zawartej miêdzy Skar-
bem Pañstwa a przejmuj¹cym na okres nie przekraczaj¹cy 15 lat. W umo-
wie tej strony mog¹ postanowiæ, ¿e po up³ywie okresu, na który zosta³a
zawarta, i po spe³nieniu warunków okre�lonych w umowie, zostanie
przeniesione na przejmuj¹cego prawo w³asno�ci przedsiêbiorstwa. Strony
mog¹ postanowiæ tak¿e, ¿e w³asno�æ przedsiêbiorstwa mo¿e byæ prze-
niesiona przed up³ywem okresu, na który zosta³a zawarta, a pozosta³a
czê�æ nale¿no�ci zap³acona w ratach.
B. Odmienny tryb postêpowania przewiduje ustawa z dnia 8 wrze�nia

2000 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego
�Polskie Koleje Pañstwowe�16. Zawiera ona bardzo szczegó³owe i wy-
czerpuj¹ce rozwi¹zania prawne równie¿ w przedmiocie nabywania i zby-
wania nieruchomo�ci. W art. 1 ustawa, reguluje zasady i tryb komer-
cjalizacji przedsiêbiorstwa�PolskieKolejePañstwowe�oraz restrukturyzacji
spó³ki akcyjnej powsta³ej w wyniku komercjalizacji PKP pod firm¹ �Pol-
skie Koleje Pañstwowe Spó³kaAkcyjna� z siedzib¹ w Warszawie, a tak¿e
jej prywatyzacjê. Prywatyzacja polega na utworzeniu przez PKP S.A.
spó³ek przewozowych, spó³ki zarz¹dzaj¹cej liniami kolejowymi oraz in-
nych spó³ek.Wprzedmiocie gospodarowaniamieniemdecyzje te polegaj¹
na wnoszeniu jego do spó³ek, sprzeda¿y, oddania do odp³atnego korzy-
stania, a tak¿e zbywania mienia zbêdnego, w tym zasobów mieszkanio-
wych. Do PKP S.A., stosuje siê przepisy kodeksu spó³ek handlowych,
je¿eli przepisy ustawy nie stanowi¹ inaczej. Do czasu, gdy Skarb Pañstwa
pozostaje akcjonariuszem PKP S.A., zgodyministra w³a�ciwego do spraw
transportu wymaga zbycie i wydzier¿awienie przedsiêbiorstwa. W�ród
utworzonych spó³eknale¿ywymieniæ spó³kê akcyjn¹dozarz¹dzania liniami
kolejowymi, dzia³aj¹c¹ pod firm¹ �PKP Polskie Linie Kolejowe Spó³ka
Akcyjna�, zwana PLK S.A. Ustawodawca wprowadzi³ istotne ogranicze-
nia w obrocie nieruchomo�ciami. Zosta³y one zawarte przede wszystkim

16 Dz.U. Nr 84, poz. 948 z pó�n. zm.
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w art. 18 ust. 1, w my�l którego PKP S.A. nie mo¿e bez zgody PLK
S.A. sprzedaæ lub ustanowiæ hipoteki na nieruchomo�ci stanowi¹cej liniê
kolejow¹, przekazan¹ PLK S.A. na podstawie umowy do odp³atnego
korzystania, wobec nieuregulowania jej stanu prawnego. PKP S.A. i PLK
S.A. s¹ obowi¹zane uzyskaæ zgodê ministra w³a�ciwego do spraw trans-
portu na dokonanie czynno�ci prawnej rozporz¹dzaj¹cej sk³adnikami
aktywów trwa³ych w rozumieniu przepisów o rachunkowo�ci i innych
sk³adników tam wymienionych, w tym oddania ich do korzystania innym
podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub ich wnoszenia jako
wk³adu do spó³ki, je¿eli warto�æ rynkowa przedmiotu przekracza rów-
nowarto�æ w z³otych 50.000 euro, obliczon¹ na podstawie �redniego
kursu og³oszonego przez Narodowy Bank Polski wed³ug stanu z dnia
wyst¹pienia o zgodê.
Do tych czynno�ci prawnych nie stosuje siê ograniczenia okre�lonego

w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania
uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa. Nie wymaga równie¿
opisanej zgody czynno�æ prawna PKP S.A., na dokonanie której jest
wymagana zgoda walnego zgromadzenia tej spó³ki. Z wnioskiem o wy-
ra¿enie zgody wystêpuje PKP S.A. albo PLK S.A., przedk³adaj¹c przy
wniosku wymagane dokumenty i o�wiadczenie. Do wniosku do³¹cza siê
miêdzy innymi projekt umowy, na postawie której ma byæ dokonane
rozporz¹dzenie. Równie¿ w tym przypadku projekt umowy powinien byæ
sporz¹dzony przez notariusza, gdy dotyczy nieruchomo�ci.
Linie kolejowe o znaczeniu lokalnym mog¹ byæ przekazywane nieod-

p³atnie przez PLK S.A. jednostkom samorz¹du terytorialnego lub sprze-
dane przedsiêbiorstwom w trybie okre�lonym w przepisach o komercja-
lizacji i prywatyzacji, za zgod¹ ministra w³a�ciwego do spraw transportu.
Opisane czynno�ci prawne dokonane z naruszeniem tych przepisów

s¹ z mocy prawa niewa¿ne. Ustawodawca przewiduje równie¿, ¿e PKP
S.A. i PLK S.A. nie mog¹ sprzedawaæ, wnosiæ do spó³ek lub oddawaæ
do odp³atnego korzystania innym podmiotom budynków mieszkalnych
i lokali mieszkalnych bêd¹cych ich w³asno�ci¹. Rozporz¹dzanie nimi
nastêpuje wed³ug zasad okre�lonych w rozdziale 7 i art. 81 ustawy. PKP
S.A. gospodaruje mieniem w szczególno�ci przez jego wnoszenie do
spó³ek, sprzeda¿, oddanie do odp³atnego korzystania w drodze umów
prawa cywilnego, a tak¿e zbywanie mienia zbêdnego (art. 39 ust. 1).



228

Romuald Sztyk

Przewiduje siêmo¿liwo�æ przekazania nieodp³atnie przez PKPS.A.mienia
w drodze umowy na w³asno�æ jednostkom samorz¹du terytorialnego na
cele zwi¹zane z inwestycjami infrastrukturalnymi, s³u¿¹cymi do wyko-
nywania zadañ w³asnych tych jednostek w dziedzinie transportu. Mienie
niezagospodarowane na opisanych zasadach, którego utrzymanie zewzglê-
dów ekonomicznych jest nieuzasadnione, mo¿e zostaæ zlikwidowane lub
przekazane nieodp³atnie Skarbowi Pañstwa, jednostkom samorz¹du tery-
torialnego lub pañstwowym jednostkom organizacyjnym. Z mocy art. 81
ust. 1, w okresie od 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. PKP
S.A. przeka¿e gminom nie sprzedane z powodu niez³o¿enia pisemnych
o�wiadczeñ woli w trybie art. 43 przez osoby, o których mowa w art.
42, budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne wraz z prawem do odpo-
wiedniej przynale¿nej do nich czê�ci gruntu oraz towarzysz¹cymi obiek-
tami infrastruktury technicznej. Przekazanie nieruchomo�ci dokonuje siê
w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego. W razie spe³nienia
opisanych warunków, PKP S.A. przys³uguje w stosunku do gminy rosz-
czenie o zawarcie umowy przekazania nieruchomo�ci. Przedawnia siê
ono z up³ywem roku od dnia z³o¿enia gminie o�wiadczenia wraz z wy-
maganymi dokumentami.
Art. 17 ust. 1 ustawy stwierdza, ¿e PKPS.A.wnosi do spó³ek okre�lone

uchwa³¹ walnego zgromadzenia spó³ki wk³ady niepieniê¿ne w postaci
sk³adnikówmaterialnych i niematerialnych, wyodrêbnionych z jej przedsiê-
biorstwa, niezbêdnych do dzia³alno�ci, oraz wk³ady pieniê¿ne.
C. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restruk-

turyzacji hutnictwa ¿elaza i stali17, do restrukturyzacji hut stosuje siê prze-
pisy kodeksu spó³ek handlowych. Przepisy ustawy przewiduj¹, ¿e grunty
bêd¹ce w³asno�ci¹ Skarbu Pañstwa, znajduj¹ce siê w dniu 5 grudnia
1990 r. w posiadaniu hut lub ich poprzedników prawnych o nieuregu-
lowanym stanie prawnym, staj¹ siê z dniem wej�cia w ¿ycie ustawy
przedmiotem u¿ytkowania wieczystego hut. Budynki, budowle oraz inne
urz¹dzenia znajduj¹ce siê na tych gruntach staj¹ siê z mocy prawa nie-
odp³atnie ich w³asno�ci¹. Nabycie praw potwierdza wojewoda w drodze
decyzji, z wniosku huty. Jedna z form rozporz¹dzenia w³asno�ci¹ i pra-
wem u¿ytkowania wieczystego nieruchomo�ci zosta³a bli¿ej okre�lona w
art. 33 ust. 1. Przewiduje ona, ¿e spó³ka Polskie Huty Stali S.A. (PHS

17 Dz.U. Nr 111, poz. 1196 z pó�n. zm.
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S.A.) mo¿e zrzec siê na rzecz Agencji Rozwoju Przemys³u S.A. za zgod¹
walnych zgromadzeñ obu spó³ek w³asno�ci lub prawa u¿ytkowania
wieczystego nieruchomo�ci nie wykorzystywanych na cele produkcyjne.
Zrzeczenie tych praw nastêpuje w drodze umowy zawartej w formie aktu
notarialnego, a przekazanie w posiadanie na podstawie protoko³u zdaw-
czo-odbiorczego. Nie jest to forma zrzeczenia siê w³asno�ci nierucho-
mo�ci przewidziana w art. 179 k.c. Jest to raczej forma zbli¿ona do
nieodp³atnego przekazania. Agencja Rozwoju Przemys³u S.A. samodziel-
nie gospodaruje przekazanym mieniem, a zatem i sposobem zbywania
nieruchomo�ci.
D. Kolejnym aktem prawnym reguluj¹cym te zagadnienia jest ustawa

z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa kamiennego do
funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych
uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych18. Zgodnie z art. 37 ust. 1
ustawy, przedsiêbiorstwo górnicze, a wiêc równie¿ spó³ka wêglowa lub
spó³ki, w których s¹ udzia³y Skarbu Pañstwa, lub spó³ki wêglowe albo
przedsiêbiorstwa pañstwowe posiadaj¹ce udzia³y przekraczaj¹ce 50%
warto�ci kapita³u akcyjnego, mog¹ w zakresie gospodarowaniamaj¹tkiem
nieprodukcyjnym kopalñ, a tak¿e zbêdnym maj¹tkiem produkcyjnym:
1) zawi¹zywaæ z gminami górniczymi i z innymi przedsiêbiorcami

spó³ki akcyjne lub spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ w celu ak-
tywizacji gospodarczej gminy, wnosz¹c okre�lone sk³adniki maj¹tkowe
jako wk³ad niepieniê¿ny,
2) zrzec siê na rzecz gminy górniczej za jej zgod¹ w³asno�ci lub prawa

u¿ytkowania wieczystego nieruchomo�ci, które sta³y siê zbêdne; zrzecze-
nie wymaga formy aktu notarialnego.
Nie stosuje siê do tego rodzaju zrzeczenia zasadyokre�lonejwdawnym

brzmieniu art. 179 § 2 k.c. Przepis ten nie zosta³ objêty równie¿ zmian¹
przy okazji nowej redakcji tej instytucji w kodeksie cywilnym. Jednak
jako lex specialisobowi¹zujenadalw tymbrzmieniu, oczekuj¹cnanajbli¿sz¹
zmianê tej ustawy lub kodeksu cywilnego.
Do opisanych czynno�ci prawnych nie stosuje siê regu³ postêpowania

z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania
uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa.

18 Dz.U. Nr 162, poz. 1112 z pó�n. zm.
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E. Jak przewiduje art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r.
o jednostkach badawczo-rozwojowych19, mog¹ one podlegaæ komercja-
lizacji i prywatyzacji na zasadach okre�lonychw tej ustawie, z nielicznymi
wyj¹tkami.W tych warunkach bêd¹ mia³y zastosowanie w analizowanej
kwestii przepisy tej ustawy oraz k.s.h.

11. Inne spó³ki handlowe uregulowane w odrêbnych ustawach
Problematyka prawna spó³ek handlowych dzia³aj¹cych w wielu dzie-

dzinach gospodarki narodowej jest ró¿norodna. Trudno ustaliæ wspólne
kryteria, jakimi kierowa³ siê ustawodawca, tworz¹c okre�lone normy
prawne dla tych podmiotów. Funkcjonuj¹ one w ró¿nych dziedzinach
charakteryzuj¹cych siê okre�lon¹ specyfik¹, która bezpo�rednio oddzia-
³ywuje na tre�æ ustawy.
A.Wed³ug ustawy z dnia 20 pa�dziernika 1994 r. o specjalnych strefach

ekonomicznych20, uwa¿a siê za ni¹ wyodrêbnion¹ na warunkach usta-
wowych niezamieszka³¹ czê�æ terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na
której terenie mo¿e byæ prowadzona dzia³alno�æ gospodarcza. Specjalna
strefa ekonomiczna powstaje w wyniku rozporz¹dzenia Rady Ministrów,
za� jej zarz¹dzaj¹cym mo¿e byæ wy³¹cznie spó³ka akcyjna lub spó³ka
z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹. W spó³ce tej Skarb Pañstwa albo sa-
morz¹d województwa powinien posiadaæ wiêkszo�æ g³osów na walnym
zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników oraz uprawnienie do powo-
³ywania i odwo³ywania wiêkszo�ci cz³onków jej zarz¹du. Mo¿e byæ ona
ustanowiona z pewnymi zastrze¿eniami ustawowymi wy³¹cznie na grun-
tach stanowi¹cych w³asno�æ zarz¹dzaj¹cego, Skarbu Pañstwa albo gminy,
zwi¹zku komunalnego lub gruntach bêd¹cych w u¿ytkowaniu wieczy-
stymzarz¹dzaj¹cego. Zarz¹dzaj¹cymo¿e zbywaæ przys³uguj¹cemuprawo
w³asno�ci nieruchomo�ci i u¿ytkowania wieczystego gruntów po³o¿o-
nych na terenie strefy, je¿eli jest to zgodne z planem jej rozwoju. Na
zasadzie art. 8 ust. 2, zarz¹dzaj¹cemu s³u¿y prawo pierwokupu �w zakresie
prawa w³asno�ci i u¿ytkowania wieczystego po³o¿onych na obszarze
strefy nieruchomo�ci�. Redakcja przepisu jest wyj¹tkowo lakoniczna
i odbiega od przyjêtych zasad definiuj¹cych takie prawo.Wzwi¹zku z tym
bêd¹ mia³y bezpo�rednie zastosowanie przepisy o prawie pierwokupu

19 Tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 z pó�n. zm.
20 Dz.U. Nr 123, poz. 600 z pó�n. zm.
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z art. 596-602 k.c., mimo tego, ¿e w innej sytuacji powo³uje siê przepisy
o gospodarce nieruchomo�ciami.
B. Przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach

morskich21 precyzyjnie okre�laj¹ zarz¹dzanie nimi, ich organizacjê i funk-
cjonowanie. W rozdziale 2 ustawy obszernie omówiono gospodarkê nie-
ruchomo�ciami gruntowymi w portach i przystaniach morskich. Na za-
sadzie art. 13 utworzonopodmioty zarz¹dzaj¹cewportach opodstawowym
znaczeniu dla gospodarki narodowej. S¹ nimi:
a) Zarz¹d Morskiego Portu Gdañsk Spó³ka Akcyjna,
b) Zarz¹d Morskiego Portu Gdynia Spó³ka Akcyjna,
c) Zarz¹d Morskich Portów Szczecin i �winouj�cie Spó³ka Akcyjna

z siedzib¹ w Szczecinie.
Skarb Pañstwa zachowuje w tych spó³kach co najmniej 51% g³osów

przys³uguj¹cych ca³emu kapita³owi. Akcje s¹ imienne i uprzywilejowane
w zakresie pierwszeñstwa przy podziale maj¹tku spó³ki w razie jej likwi-
dacji. Spó³ki akcyjne zarz¹dzaj¹ce portami dzia³aj¹ na podstawie kodeksu
spó³ek handlowych, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej. Przedsiêbiorstwa
spó³ek maj¹ charakter u¿yteczno�ci publicznej. Przedmiotem dzia³alno�ci
przedsiêbiorstwa zarz¹dzaj¹cego jest zarz¹dzanie gruntami i infrastruktur¹
portow¹ oraz pozyskiwanie gruntów na potrzeby rozwoju portu. Za³o-
¿yciele spó³ek mog¹ pokryæ ich kapita³ zak³adowy wk³adami niepieniê¿-
nymi w postaci prawa w³asno�ci nieruchomo�ci, lub wk³adami pieniê¿-
nymi.
Podmiot zarz¹dzaj¹cy portem ma prawo:
1) pierwokupu przy sprzeda¿y lub przeniesieniu u¿ytkowania wieczy-

stego,
2) pierwszeñstwa przy oddawaniu w u¿ytkowanie nieruchomo�ci

gruntowych znajduj¹cych siê w granicach portów lub przystani mor-
skich.
W przypadku niewykonania tego prawa przy sprzeda¿y nieruchomo-

�ci gruntowych przez podmiot zarz¹dzaj¹cy portem, prawo to przys³uguje
wówczas Skarbowi Pañstwa. Czynno�ci prawne sporz¹dzone bezwarun-
kowo, uniemo¿liwiaj¹cewykonanie prawa pierwokupu przez te podmioty,
s¹ ex lege niewa¿ne. Wykonanie tego prawa nastêpuje przez z³o¿enie

21 Tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967.
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o�wiadczenia w formie aktu notarialnego w terminie 4 miesiêcy od dnia
otrzymania zawiadomienia o zamiarze dokonania tych czynno�ci. Stosuje
siê do nich odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomo�ciami. Ich
skutki prawne nastêpuj¹ z dniem z³o¿enia zawiadamiaj¹cemu o�wiadcze-
nia (art. 61 k.c.).
Organ administracji rz¹dowej lub wójt gminymog¹wnie�æ jakowk³ad

do spó³ki bêd¹cej zarz¹dzaj¹cym prawo w³asno�ci nieruchomo�ci grun-
towej, której u¿ytkownikiem wieczystym jest ta spó³ka. Wówczas prawo
u¿ytkowania wieczystego wygasa i spó³ka staje siê w³a�cicielem nieru-
chomo�ci.
C. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 26 pa�dziernika 1995 r. o niektórych

formach popierania budownictwa mieszkaniowego22, towarzystwa bu-
downictwa mieszkaniowego mog¹ byæ tworzone w formie spó³ek z ogra-
niczon¹ odpowiedzialno�ci¹, spó³ek akcyjnych oraz spó³dzielni osób
prawnych. Do towarzystwa stosuje siê odpowiednio przepisy kodeksu
spó³ek handlowych lub prawa spó³dzielczego, ze zmianami wynikaj¹cymi
z przepisów ustawy. Towarzystwo prowadzi dzia³alno�æ na obszarze okre-
�lonym w umowie lub w statucie. Jego dochody nie mog¹ byæ przezna-
czone do podzia³u. Minister w³a�ciwy do spraw budownictwa, gospo-
darki przestrzennej i mieszkaniowej zatwierdza umowê lub statut
towarzystwa. Przedmiotem dzia³ania towarzystwa jest budowanie do-
mów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu (art. 27 ust. 1).
W ramach prowadzonej dzia³alno�ci towarzystwo mo¿e równie¿ naby-
waæ budynki mieszkalne. Ustawodawca bli¿ej nie okre�la charakteru
nieruchomo�ci. Stwierdziæ nale¿y, ¿e chodzi przede wszystkim o naby-
wanie nieruchomo�ci gruntowych pod budowanie domów mieszkalnych,
a niezale¿nie od tego istnieje mo¿liwo�æ nabywania tak¿e innych nieru-
chomo�ci, niezbêdnych do realizacji zadañ okre�lonych umow¹ lub sta-
tutem.
D. Dzia³alno�æ gie³d towarowych zosta³a uregulowana ustaw¹ z dnia

26 pa�dziernika 2000 r. o gie³dach towarowych23. Gie³da towarowa mo¿e
byæ prowadzona tylko przez spó³kê akcyjn¹ (art. 5 ust. 1). Przedmiotem
jej dzia³alno�ci jest wy³¹cznie prowadzenie gie³dy oraz rozliczenia trans-

22 Tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 z pó�n. zm.
23 Dz.U. Nr 103, poz. 1099.
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akcji gie³dowych dokonywanych na danej gie³dzie. Akcje spó³ki prowa-
dz¹cej gie³dêmusz¹ byæ imienne.Kapita³ zak³adowypowinien byæ pokryty
w ca³o�ci przed z³o¿eniem wniosku o zarejestrowanie spó³ki. W zakresie
nieuregulowanym w ustawie do tworzenia i dzia³ania spó³ki stosuje siê
przepisy kodeksu spó³ek handlowych o spó³ce akcyjnej, z wyj¹tkami
przewidzianymi w ustawie. Gie³dow¹ izbê rozrachunkow¹ tworzy siê
wy³¹cznie w formie spó³ki akcyjnej w celu obs³ugi finansowej transakcji
gie³dowych, których przedmiotem s¹ prawawymienionew ustawie. Spó³ka
ta nie mo¿e prowadziæ dzia³alno�ci w innym zakresie. Jej dzia³alno�æ
ogranicza siê do �wiadczenia us³ug na rzecz cz³onków tej izby.
E. Dzia³alno�æ w zakresie sportu profesjonalnego jest prowadzona

przez sportowe spó³ki akcyjne i polskie zwi¹zki sportowe na zasadzie
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej24. Do podstawo-
wych zadañ sportowych spó³ek akcyjnych nale¿y uczestnictwo w pro-
fesjonalnych zawodach sportowych, promocja sportu oraz prowadzenie
dzia³alno�ci na rzecz jego rozwoju. Dzia³aj¹ one na podstawie kodeksu
ze zmianami wynikaj¹cymi z ustawy. W sportowych spó³kach akcyjnych
nie mog¹ byæ wydawane akcje uprzywilejowane. Przepisy ustawy nie
zajmuj¹ ¿adnego stanowiska w zakresie nabywania i zbywania nierucho-
mo�ci.
F. Wed³ug art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. � Prawo

lotnicze25, nieruchomo�ci gruntowe, które w dniu wej�cia w ¿ycie ustawy
s¹ zajête pod czê�æ lotnicz¹ lotnisk miêdzynarodowych, na których
funkcjonuj¹ sta³e przej�cia graniczne, mog¹ byæ wy³¹cznie w³asno�ci¹
Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego i innych pañstwo-
wych jednostek organizacyjnychoraz spó³ek prawahandlowego,wktórych
udzia³ Skarbu Pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych
pañstwowych jednostek wynosi co najmniej 51% akcji lub udzia³ów. Do
umów o oddanie gruntów w u¿ytkowanie wieczyste lub decyzji potwier-
dzaj¹cych nabycie tego prawa do nieruchomo�ci gruntowych zajêtych
pod tê czê�æ lotnisk, dopisuje siê stwierdzenie okre�laj¹ce cel u¿ytkowania
wieczystego lotniska.

24 Tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889.
25 Dz.U. Nr 130, poz. 1112.
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III. Rozwi¹zanie i likwidacja spó³ki

Jedn¹ z form rozwi¹zania spó³ki jest og³oszenie jej upad³o�ci.Nastêpuje
to w razie spe³nienia warunków okre�lonych w ustawie. Stosuje siê
wówczas przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. � Prawo upad³o�ciowe
i naprawcze26. Stosownie do art. 5 ust. 2 tej ustawy, przedsiêbiorc¹ jest
osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiada-
j¹ca osobowo�ci prawnej, której odrêbna ustawa przyznaje zdolno�æ
prawn¹, prowadz¹ca we w³asnym imieniu dzia³alno�æ gospodarcz¹ lub
zawodow¹. Niezale¿nie od tego, przepisy ustawy maj¹ zastosowanie do
spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ i spó³ek akcyjnych nie prowa-
dz¹cych dzia³alno�ci gospodarczej. Podmiotami tego postêpowania mog¹
byæ równie¿ wspólnicy osobowych spó³ek handlowych, ponosz¹cy od-
powiedzialno�æ za zobowi¹zania spó³ki, bez ograniczenia, ca³ym swoim
maj¹tkiem jak wspólnicy spó³ki jawnej (art. 22 § 2 k.s.h.). Zalicza siê
do nich tak¿ewspólników spó³ki partnerskiej.Niemo¿na natomiast og³osiæ
upad³o�ci wobec spó³ek powsta³ych w drodze ustawy oraz w wykonaniu
obowi¹zku wynikaj¹cego z ustawy, jak na przyk³ad spó³ki akcyjne po-
wo³ane do zarz¹dzania portami i przystaniami morskimi o podstawowym
znaczeniu dla gospodarki narodowej. Zasady postêpowania upad³o�cio-
wego i naprawczego stosuje siê bezpo�rednio do ograniczeñ w zbywaniu
nieruchomo�ci i prawa u¿ytkowania wieczystego przez spó³ki prawa
handlowego. Przepisy za� przewiduj¹, ¿e z dniem og³oszenia upad³o�ci
maj¹tek upad³ego staje siê mas¹ upad³o�ci, s³u¿¹c¹ zaspokojeniu wierzy-
cieli upad³ego. W razie og³oszenia upad³o�ci obejmuj¹cej likwidacjê ma-
j¹tku upad³ego, upad³y traci prawo zarz¹du oraz mo¿liwo�æ korzystania
i rozporz¹dzania mieniem wchodz¹cym do masy upad³o�ci. W razie og³o-
szenia upad³o�ci z mo¿liwo�ci¹ zawarcia uk³adu, zarz¹d mieniem wcho-
dz¹cym do masy upad³o�ci sprawuje zarz¹dca. W przypadku gdy upad³y
sprawuje zarz¹d w³asny, jest on uprawniony do dokonywania czynno�ci
zwyk³ego zarz¹du, za� do czynno�ci przekraczaj¹cych ten zarz¹d wy-
magana jest zgoda nadzorcy s¹dowego. Obowi¹zuje przy tym zasada
wyra¿ona w art. 77 ust. 1, stwierdzaj¹ca, ¿e czynno�ci prawne upad³ego

26 Dz.U. Nr 60, poz. 535. Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 pa�dziernika 2003 r.,
za wyj¹tkiem niektórych przepisów, które bêd¹ obowi¹zywa³y z dniem przyst¹pienia Rze-
czypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
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dotycz¹ce mienia wchodz¹cego do masy upad³o�ci, w stosunku do któ-
rego upad³y utraci³ prawo zarz¹du, s¹ ex lege niewa¿ne. Ponadto po
og³oszeniu upad³o�ci nie mo¿na obci¹¿yæ sk³adników masy upad³o�ci,
miêdzy innymi,hipotek¹. Istniejeprzy tymwyj¹tekprzyog³oszeniuupad³o�ci
z mo¿liwo�ci¹ zawarcia uk³adu oraz przy pozostawieniu upad³emu prawa
zarz¹du i w razie, gdy nadzorca s¹dowy wyrazi zgodê na obci¹¿enie jego
maj¹tku. Mo¿e to nast¹piæ tak¿e wtedy, gdy zarz¹d sprawuje zarz¹dca,
a zgodêwyrazi³a radawierzycieli.Artyku³ 82 pr. upad³. i napr. postanawia,
¿e wpis w ksiêdze wieczystej lub rejestrze zastawów, dokonany na pod-
stawie czynno�ci sporz¹dzonej wbrew tej zasadzie, podlega wykre�leniu
z urzêdu, a podstaw¹ wykre�lenia jest postanowienie sêdziego-komisarza
o jego niedopuszczalno�ci. Ustawa wprowadza szereg nowych rozwi¹-
zañ, które maj¹ istotne znaczenie dla czynno�ci rozporz¹dzaj¹cych nie-
ruchomo�ciami wchodz¹cymi w sk³ad masy upad³o�ci. Przy zaistnieniu
warunków okre�lonych w art. 127 ust. 1, za bezskuteczne uznane s¹
czynno�ci prawne dokonane przez upad³ego w ci¹gu roku przed dniem
z³o¿enia wniosku o og³oszenie upad³o�ci, je¿eli rozporz¹dzi³ on swoim
maj¹tkiem nieodp³atnie albo odp³atnie, jednak¿e tylko wtedy, gdy warto�æ
�wiadczenia upad³ego przewy¿sza ra¿¹co warto�æ �wiadczenia otrzyma-
nego albo zastrze¿onego dla niego lub dla osoby trzeciej. W przedmiocie
rozporz¹dzania nieruchomo�ci¹ ustawodawcaprzypisuje istotn¹ rolê radzie
wierzycieli. Stosownie do art. 206 ust. 1, nie mo¿e byæ dokonywana bez
zezwolenia radywierzycieli, podjêtegow formie uchwa³y, sprzeda¿ z wol-
nej rêki nieruchomo�ci lub statku morskiego wpisanego do rejestru okrê-
towego. Konieczna jest równie¿ uchwa³a rady wierzycieli do zaci¹gania
po¿yczek lub kredytów oraz obci¹¿ania maj¹tku upad³ego ograniczonymi
prawami rzeczowymi. W przypadku gdy czynno�æ ta musi byæ dokonana
niezw³ocznie i dotyczy warto�ci do 10.000 z³, syndyk, nadzorca s¹dowy
lub zarz¹dca mog¹ j¹ dokonaæ bez zezwolenia rady wierzycieli.
Zawarcie uk³adu wywiera okre�lone skutki w zakresie rozporz¹dzania

mieniem przez upad³ego. Upad³y odzyskuje prawo do w³adania i zarz¹-
dzania swoim maj¹tkiem po zakoñczeniu postêpowania na zasadach
okre�lonych w uk³adzie. Uk³ad ten wraz z odpisem prawomocnego po-
stanowienia o jego zatwierdzeniu stanowi podstawê wpisu w ksiêdze
wieczystej, natomiast prawomocne postanowienie o wykonaniu uk³adu
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jest podstaw¹ wykre�lenia wszelkich wpisów w ksiêdze wieczystej i re-
jestrach (art. 297 ust. 2).
Obowi¹zuje zasada, ¿e sprzeda¿ dokonana w postêpowaniu upad³o-

�ciowym ma skutki sprzeda¿y egzekucyjnej. W zwi¹zku z tym, zgodnie
z art. 313 ust. 1, sprzeda¿ nieruchomo�ci powoduje wyga�niêcie praw
oraz praw i roszczeñ osobistych wpisanych do ksiêgi wieczystej lub
nieujawnionychwniej, ale zg³oszonych sêdziemu-komisarzowi najpó�niej
w terminie do 3 miesiêcy. Wyga�niêcie tych praw powoduje, ¿e w ich
miejsce uprawniony nabywa z chwil¹ zawarcia tej umowy prawo do
zaspokojenia warto�ci wygas³ego prawa z uzyskanej ceny ze sprzeda¿y
nieruchomo�ci. Wykre�lenie praw wygas³ych na skutek umowy sprze-
da¿y nastêpuje na podstawie prawomocnego planu podzia³u sumy uzy-
skanej ze sprzeda¿y obci¹¿onej nieruchomo�ci.
Pozostaje jednakwmocy s³u¿ebno�æ drogi koniecznej oraz s³u¿ebno�æ

powsta³a przy przekroczeniu granicy, przy zabudowie, u¿ytkowanie oraz
prawo do¿ywotnika (prawo do¿ywocia). Sêdzia-komisarz mo¿e posta-
nowiæ, na wniosek w³a�ciciela nieruchomo�ci w³adn¹cej, ¿e s³u¿ebno�æ
gruntowa nie znajduj¹ca pokrycia w cenie bêdzie utrzymana, o ile jest
dla nieruchomo�ci w³adn¹cej niezbêdna.
W tympostêpowaniu odrêbnie uregulowano zasady obowi¹zuj¹ce przy

zbyciu przedsiêbiorstwa oraz sprzeda¿y nieruchomo�ci. Istotne znaczenie
posiada w tym wzglêdzie brzmienie art. 314 ust. 1, w my�l którego
w razie sprzeda¿y przedsiêbiorstwa, w sk³ad którego wchodz¹ przedmio-
ty obci¹¿one ograniczonymi prawami rzeczowymi, warto�æ sk³adników
mienia obci¹¿ona tymi prawami powinna byæ okre�lona w umowie
sprzeda¿y, a uzyskana cena podlega podzia³owi, z uwzglêdnieniem tej
okoliczno�ci. Przepis ten stosuje siê odpowiednio przy zbyciu zorgani-
zowanej czê�ci przedsiêbiorstwa. Ustawodawca przyj¹³ zasadê, ¿e przed-
siêbiorstwo upad³ego powinno byæ w zasadzie sprzedane jako ca³o�æ.
Zgodnie z art. 316 ust. 2, sprzeda¿ przedsiêbiorstwa upad³ego mo¿e byæ
poprzedzona umow¹ dzier¿awy na czas okre�lony z prawem pierwokupu,
je¿eli wynika to ze wzglêdów ekonomicznych. Istnieje wówczas potrzeba
uczynienia odpowiedniej wzmianki w umowie dzier¿awy o przys³uguj¹-
cym dzier¿awcy prawie pierwokupu.
Sprzeda¿ mienia dotycz¹ca tych przedmiotów dokonuje siê w drodze

przetargu, do którego stosuje siê przepisy kodeksu postêpowania cywil-
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nego, na warunkach okre�lonych przez sêdziego-komisarza (art. 320).
Syndyk zawiera umowê sprzeda¿y w terminie 1 miesi¹ca od dnia zatwier-
dzenia wyboru oferty przez sêdziego-komisarza. Warto zwróciæ uwagê,
¿e rada wierzycieli, stosownie do art. 323, mo¿e wyraziæ zgodê na sprze-
da¿ mienia z wolnej rêki, z jednoczesnym okre�leniem warunków jego
zbycia. W takim przypadku spó³ka z udzia³em ponad po³owy pracow-
ników upad³ego, bêd¹ca spó³k¹ z udzia³em Skarbu Pañstwa, ma pierw-
szeñstwonabyciaprzedsiêbiorstwaupad³ego lub jegozorganizowanej czê�ci
nadaj¹cej siê do prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej. W celu umo¿-
liwienia realizacji tego prawa syndyk w pierwszej kolejno�ci sk³ada ofertê
sprzeda¿y spó³ce pracowniczej.
Ustawa wprowadza ograniczenia przy zbywaniu mienia przez przed-

siêbiorcê w postêpowaniu naprawczym. Zgodnie z art. 501 ust. 1, przed-
siêbiorca nie mo¿e zbywaæ ani obci¹¿aæ swegomaj¹tku od dnia wszczêcia
postêpowania naprawczego do dnia prawomocnego rozstrzygniêcia
w zakresie zatwierdzenia uk³adu lub umorzenia postêpowania.
W doktrynie istnieje ugruntowany pogl¹d, ¿e w postêpowaniu upa-

d³o�ciowympodzia³maj¹tkuwnaturze i przeniesienie na rzeczwierzycieli
w³asno�ci rzeczy (nieruchomo�ci) jest niedopuszczalne27.

IV. Nieruchomo�ci w spó³kach osobowych

Status prawny spó³ek osobowych powoduje konieczno�æ bli¿szego
scharakteryzowania zasad nabywania i zbywania przez nie nieruchomo-
�ci. Nale¿y przede wszystkim stwierdziæ, ¿e stosownie do art. 8 § 1 usta-
wy, spó³ka osobowa mo¿e we w³asnym imieniu nabywaæ prawa, a w tym
tak¿e prawo w³asno�ci nieruchomo�ci i inne prawa rzeczowe, zaci¹gaæ
zobowi¹zania, pozywaæ i byæ pozywan¹. Spó³ki osobowe nie posiadaj¹
osobowo�ci prawnej. S¹ zaliczane w doktrynie prawa jako u³omne osoby
prawne. Posiadaj¹ jednak zdolno�æ prawn¹ i zdolno�æ procesow¹. Mog¹
tak¿e nabywaæ prawo u¿ytkowania wieczystego nieruchomo�ci grunto-
wej. Nabycie nieruchomo�ci mo¿e nast¹piæ zatem w wyniku wniesienia
wk³adu lub nabycia przez spó³kê w czasie jej istnienia. Okoliczno�ci te
powoduj¹, ¿e jako nabywcê tych praw nale¿y wpisaæ w ksiêdze wie-

27 Bli¿ej S. G u r g u l, Prawo upad³o�ciowe i uk³adowe, Komentarz, wyd. 3,Warszawa
2002, s. 665.
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czystej firmê spó³ki osobowej i jej siedzibê.Definicjê firmy przedsiêbiorcy
okre�la aktualnie art. 432 k.c. Ka¿dy przedsiêbiorca dzia³a pod firm¹, któr¹
ujawnia siê we w³a�ciwym rejestrze, chyba ¿e przepisy odrêbne stanowi¹
inaczej28. Zasady okre�lania firmy spó³ek osobowych zosta³y dok³adnie
sprecyzowane w przepisach k.s.h. I tak, w stosunku do spó³ki jawnej
� w art. 24 § 1, spó³ki partnerskiej � w art. 90 § 1, spó³ki komandytowej
� w art. 104 § 1 oraz spó³ki komandytowo-akcyjnej � w art. 127 § 1.
We wszystkich przypadkach w nazwie firmy powinno byæ nazwisko
jednego lub kilku wspólników, a przy spó³ce jawnej � firmy lub nazwy
danej spó³ki. Przewiduje siê mo¿liwo�æ stosowania skrótów w okre�leniu
charakteru spó³ki. Niema obowi¹zkuwymieniania imion przy nazwiskach
wspólników.
Przepisy ustawy nie okre�laj¹ w art. 10 k.s.h., w jakiej formie ma

nast¹piæ przeniesienie praw i obowi¹zków wspólnika spó³ki osobowej na
inn¹ osobê. Postanawiaj¹ jedynie, ¿e mo¿e byæ to dokonane tylko wów-
czas, gdy umowa spó³ki tak stanowi i uzyskano pisemn¹ zgodê wszyst-
kich pozosta³ych wspólników. Przy przeniesieniu tych praw za zobowi¹-
zaniawystêpuj¹cegowspólnika i zobowi¹zania spó³kiodpowiadaj¹ solidarnie
wystêpuj¹cy oraz przystêpuj¹cy. W literaturze uznaje siê, ¿e instytucja ta
sprzyja rezygnacji wspólnika ze spó³ki osobowej. Przyjmuje siê tak¿e, ¿e
w przypadku gdy w sk³ad mienia wchodzi nieruchomo�æ, forma aktu
notarialnego jest obowi¹zkowa przy wniesieniu jej jako wk³adu i przenie-
sieniu ogó³u praw i obowi¹zków wspólnika na inn¹ osobê. Nie podlega
jakimkolwiekw¹tpliwo�ciomzasadanabywanianieruchomo�ciprzez spó³kê
w czasie jej istnienia. Forma aktu notarialnego jest wtedy konieczna w
celu zachowania zasady ad solemnitatem. W pozosta³ych przypadkach
nale¿y formê aktu notarialnego uzasadniæ konieczno�ci¹ zachowania bez-
pieczeñstwa obrotu prawnego oraz potrzebami dla celów dowodowych
(ad probationem)29. W akcie notarialnym przenosz¹cym ogó³ praw i obo-
wi¹zków wspólnika spó³ki osobowej na inn¹ osobê nale¿y zamie�ciæ,

28 Nowo wprowadzony Dzia³ III �Przedsiêbiorcy i ich oznaczenia� dok³adnie okre�la
firmê przedsiêbiorcy i sposób jej ujawniania w rejestrze, ustawa z dnia 14 lutego 2003 r.
o zmianie ustawy �Kodeks cywilny oraz innych niektórych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408).

29 Bli¿ej te zagadnienia omawia E. G n i e w e k, Charakter maj¹tku osobowych spó³ek
handlowych, [w:]Kodeks spó³ek handlowych, Studia i materia³y, Poznañ-Kluczbork 2001,
s. 331-344.
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stosownie do art. 92 § 4 pr. o not., wniosek o dokonanie wpisu w ksiêdze
wieczystej30. Obowi¹zek ten wynika zarówno z charakteru czynno�ci,
jako ¿edotyczyprzeniesieniaw³asno�ci nieruchomo�ci, jak równie¿ z zasad
obowi¹zuj¹cych przy wpisie prawa w³asno�ci do ksiêgi wieczystej. Jest
to tak¿e konieczne przy identyfikowaniu podmiotu jako jej w³a�ciciela.
Zasady te zosta³y �ci�le i wyczerpuj¹co wyja�nione w art. 38 pkt 4-7
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym31.
Wynika z nich, ¿e przy spó³kachnale¿yoznaczyæwspólników, a w spó³-

ce komandytowo-akcyjnej komplementariuszy. Pojêcia te nie s¹ jedno-
znaczne, poniewa¿ przy definiowaniu firmy mo¿na podawaæ nazwisko
tylko jednego z wielu wspólników. Istniej¹ wiêc rozbie¿no�ci miêdzy
danymi zawartymi w rejestrze s¹dowym a wpisami dokonywanymi
w ksiêdze wieczystej. Zdarzyæ siê mo¿e, ¿e przy umowie przeniesienia
tych praw nie nast¹pi zmiana nazwy firmy, za� ich przeniesienie bêdzie
mia³o znaczenie przy okre�laniu wniesionych wk³adów przez poszczegól-
nych wspólników. W celu unikniêcia w przysz³o�ci trudno�ci interpre-
tacyjnych nale¿y zaproponowaæ nowelizacjê art. 10 przez dodanie § 4
stwierdzaj¹cego, ¿e w przypadku przeniesienia mienia, w sk³ad którego
wchodzi nieruchomo�æ lub u¿ytkowanie wieczyste, istnieje konieczno�æ
sporz¹dzenia czynno�ci w formie aktu notarialnego. Propozycja ta jest
zbie¿na z rozwi¹zaniem prawnym przyjêtym w dyspozycji art. 751 § 4
k.c., dotycz¹cym zbycia przedsiêbiorstwa, w sk³ad którego wchodzi nie-
ruchomo�æ. Istnieje wówczas potrzeba sporz¹dzenia czynno�ci prawnej
w formie szczególnej (art. 158 k.c.). Kontrowersje te wynikaj¹ równie¿
z dyspozytywnego charakteru brzmienia art. 10 § 2 k.s.h., upowa¿nia-
j¹cego wspólników do okre�lenia formy, jak¹ nale¿y zachowaæ przy prze-
niesieniu tych praw32.
Aktualnie przeniesienie wymienionych praw nie wymaga formy aktu

notarialnego nawet wtedy, gdy w ich sk³ad wchodzi nieruchomo�æ lub
prawo u¿ytkowania wieczystego.

30 S. R u d n i c k i, Komentarz do ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece oraz do
przepisów o postêpowaniu w sprawach wieczystoksiêgowych, Warszawa 2002, s. 110.

31 Tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209.
32 S. S o ³ t y s i ñ s k i,A. S z a j k o w s k i,A. S z um a ñ s k i, J. S z w a j a,Kodeks spó-

³ek handlowych, t. I, Komentarz do art. 1-150, Warszawa 2001, s. 121.
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V. Nieruchomo�ci w spó³kach kapita³owych

Zagadnienia zwi¹zane z nieruchomo�ciami w spó³kach kapita³owych
zosta³y ró¿nie uregulowane w stosunku do spó³ek kapita³owych w or-
ganizacji oraz spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ i spó³ki akcyjnej.
Stosunki w³asno�ciowe odnosz¹ce siê do nieruchomo�ci znajduj¹ tak¿e
szczegó³owe unormowanie w przepisach mówi¹cych o przekszta³ceniach
poszczególnych rodzajów spó³ek. Okoliczno�ci te zmuszaj¹ do odrêbnego
scharakteryzowania problemów z tym zwi¹zanych.

1. Spó³ki kapita³owe w organizacji
Spó³ki kapita³owe w organizacji, a wiêc spó³ka z ograniczon¹ odpo-

wiedzialno�ci¹ (art. 161) i spó³ka akcyjna (art. 323) mog¹ we w³asnym
imieniu nabywaæ prawa, w tym w³asno�æ nieruchomo�ci i inne prawa
rzeczowe, zaci¹gaæ zobowi¹zania, pozywaæ i byæ pozywan¹ (art. 11 § 1
k.s.h.). W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje siê do nich
odpowiednie przepisy dotycz¹ce danego typu spó³ki po jej wpisie do
rejestru. Z chwil¹ ich wpisu do rejestru staj¹ siê spó³kami danego typu
i uzyskuj¹ osobowo�æ prawn¹. Od tej chwili staj¹ siê podmiotem praw
i obowi¹zków spó³ki w organizacji. Wyja�nienia te pozwalaj¹ przybli¿yæ
charakter czynno�ci i skutki prawne zwi¹zane z nabyciem w³asno�ci
nieruchomo�ci. Przepisy maj¹ na celu umo¿liwienie podjêcia czynno�ci
przed uzyskaniem osobowo�ci prawnej. Nabycie w³asno�ci nieruchomo-
�ci nastêpuje w akcie zawi¹zania spó³ki lub odrêbn¹ umow¹, bez potrzeby
sporz¹dzenia umowy zobowi¹zaniowej, pod warunkiem uzyskania oso-
bowo�ci prawnej. W akcie za³o¿ycielskim zamieszcza siê wniosek o do-
konanie wpisu prawa w³asno�ci w ksiêdze wieczystej. Sprostowanie tego
wpisu nast¹pi z wniosku spó³ki po jej zarejestrowaniu, na podstawie po-
stanowienia s¹du rejestrowego o dokonanym wpisie do rejestru.

2. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹
Stosownie do art. 228 k.s.h., uchwa³y wspólników, poza innymi

sprawami tam wymienionymi, wymaga zbycie i wydzier¿awienie przed-
siêbiorstwa lub jego zorganizowanej czê�ci oraz ustanowienie na nich
ograniczonego prawa rzeczowego, a tak¿e nabycie i zbycie nieruchomo-
�ci lub udzia³u w nieruchomo�ci, je¿eli umowa spó³ki nie stanowi inaczej.
Projektodawca proponuje dokonanie zmiany pkt 4 tego artyku³u i do-

danie �u¿ytkowania wieczystego�. Ustawodawca wprowadza dalsze
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ograniczenia w art. 229 i postanawia, ¿e umowa o nabycie dla spó³ki
nieruchomo�ci lub udzia³uw nieruchomo�ci za cenê przewy¿szaj¹c¹ jedn¹
czwart¹ kapita³u zak³adowego, nie ni¿sz¹ jednak od 50.000 z³, zawarta
przed up³ywem dwóch lat od zarejestrowania, wymaga uchwa³y wspól-
ników.Uchwa³a jest zbêdna, je¿eli umowa ta by³a przewidzianaw umowie
spó³ki. Wiele trudno�ci faktycznych wywo³uje konieczno�æ stosowania
postanowienia art. 230 k.s.h. Zgodnie z tym przepisem, rozporz¹dzenie
prawem lub zaci¹ganie zobowi¹zania do �wiadczenia o warto�ci dwu-
krotnie przewy¿szaj¹cejwysoko�æ kapita³u zak³adowegowymagauchwa³y
wspólników, chyba ¿e umowa spó³ki stanowi inaczej. Trudno�ci w jej
stosowaniu wynikaj¹ przede wszystkim st¹d, ¿e znaczna czê�æ spó³ek
dysponuje stosunkowo niskim kapita³em zak³adowym. Zaistnia³a wiêc
potrzeba podejmowania w wiêkszo�ci uchwa³ przy nabywaniu nierucho-
mo�ci przekraczaj¹cych te warto�ci.
Uwzglêdniaj¹c potrzebê praktyki, projektodawca przewidzia³ znowe-

lizowanie tego przepisu i dodanie stwierdzenia, ¿e do tych czynno�ci nie
stosuje siê, równie¿ w nowej wersji, art. 17 § 1 k.s.h. Przepis ten mówi
o skutkach prawnych sporz¹dzonej czynno�ci bez wymaganej uchwa³y.
Z zagadnieniami zwi¹zanymi z prawem w³asno�ci nieruchomo�ci spoty-
kamy siê tak¿e przy rozwi¹zaniu i likwidacji spó³ki. Zgodnie z art. 275
§ 2, w okresie likwidacji nie mo¿na wyp³acaæ wspólnikom zysków oraz
dokonywaæ podzia³u maj¹tku spó³ki przed sp³aceniem wszystkich zobo-
wi¹zañ. Nieruchomo�ci za� mog¹ byæ zbywane w drodze publicznej
licytacji, a z wolnej rêki jedynie na podstawie uchwa³y wspólników i po
cenie nie ni¿szej od kwoty przyjêtej w uchwale. Podzia³ miêdzy wspól-
nikówmaj¹tkupozosta³egopo zaspokojeniu lub zabezpieczeniuwierzycieli
mo¿enast¹piænatomiastpoup³ywie6miesiêcyoddatyog³oszeniao otwarciu
likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Maj¹tek dzieli siê miêdzy wspólników
w stosunku do ich udzia³ów, z tym ¿e umowa spó³ki mo¿e okre�laæ inne
zasady jego podzia³u. Podzia³u maj¹tku, w sk³ad którego wchodzi nie-
ruchomo�æ, dokonuje siê na zasadach ogólnych wymaganych przy prze-
niesieniu w³asno�ci nieruchomo�ci (art. 158 k.c.). Je¿eli wspólnicy otrzy-
mali przypadaj¹c¹ im czê�æ maj¹tku w dobrej wierze, nie s¹ obowi¹zani
do jej zwrotu w celu pokrycia nale¿no�ci wierzycieli.
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3. Spó³ka akcyjna
Przepisy kodeksu spó³ek handlowych w podobny sposób reguluj¹

zagadnienia zwi¹zane z nieruchomo�ci¹ przy spó³kach akcyjnych, wzbo-
gacaj¹c je o zasady stanowi¹ce podstawê prawn¹ ich funkcjonowania.
Stosownie do art. 311 § 1, przy wniesieniu wk³adów niepieniê¿nych lub
nabyciu mienia przez spó³kê, za³o¿yciele sporz¹dzaj¹ pisemne sprawoz-
danie, które powinno przedstawiaæ przedmiotwk³adóworaz liczbê i rodzaj
wydanychw zamian akcji. Przy wniesieniu jakowk³adu przedsiêbiorstwa,
sprawozdanie za³o¿ycieli powinno zawieraæ sprawozdanie finansowe tego¿
przedsiêbiorstwa za okres ostatnich 2 lat obrotowych. Zaproponowana
zmiana § 3 i § 4 art. 311 zmierza w kierunku jego zsynchronizowania
z pozosta³ymi przepisami. Proponuje siê dodanie w § 3 stwierdzenia, ¿e
obowi¹zek sporz¹dzenia sprawozdania finansowego dotyczy tak¿e naby-
cia przedsiêbiorstwa, a nie tylko wniesienia jego jako wk³adu. W § 4
przewidziano zwolnienie z obowi¹zku ujawnienia w sprawozdaniu mienia
nabytegonapodstawie zwyk³ychczynno�ci tegoprzedsiêbiorstwa.Uchwa³y
walnego zgromadzenia, stosownie do art. 393 pkt 3 i 4, wymagaj¹ zbycia
i wydzier¿awienia przedsiêbiorstwa lub jego zorganizowanej czê�ci oraz
ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, a ponadto nabycia
i zbycia nieruchomo�ci lub udzia³u w nieruchomo�ci, o ile statut nie
stanowi inaczej. W tym zakresie przewidziano zmianê przepisów w szer-
szym zakresie, w tym tak¿e dodaniu w pkt 4 stwierdzenia, ¿e uchwa³a
jest konieczna tak¿e przy nabyciu i zbyciu u¿ytkowania wieczystego.
Artyku³ 431 § 5 k.s.h. upowa¿nia zarz¹d do zwrotu tak¿e wk³adów

niepieniê¿nych osobom, które objê³y akcje najpó�niej z up³ywemmiesi¹ca
po up³ywie 6-miesiêczego terminu zg³oszenia podwy¿szenia kapita³u do
s¹du rejestrowego lub przed up³ywemmiesi¹ca od dnia uprawomocnienia
siê postanowienia o odmowie rejestracji. W okresie likwidacji spó³ki
nieruchomo�cimog¹ byæ zbywanewdrodze publicznej licytacji, a zwolnej
rêki jedynie na podstawie uchwa³y walnego zgromadzenia i po cenie nie
mniejszej od wysoko�ci okre�lonej w uchwale (art. 468 § 1).
Podzia³miêdzy akcjonariuszymaj¹tku pozosta³ego po zaspokojeniu lub

zabezpieczeniu nie mo¿e nast¹piæ przed up³ywem roku od dnia ostatniego
og³oszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Równie¿ akcjo-
nariusze nie s¹ obowi¹zani do zwrotu otrzymanej czê�ci maj¹tku spó³ki
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w dobrej wierze. Przepisy stwierdzaj¹, ¿e statut mo¿e przewidywaæ inne
zasady podzia³u maj¹tku.
Przy ³¹czeniu, podziale i przekszta³ceniu spó³ek wystêpuj¹ tak¿e za-

gadnienia dotycz¹ce nieruchomo�ci. I tak, zgodnie z art. 494 § 1, przy
³¹czeniu spó³ka przejmuj¹ca albo nowo zawi¹zana wstêpuje z dniem
po³¹czenia we wszystkie prawa i obowi¹zki spó³ki przejmowanej wzglêd-
nie spó³ek ³¹cz¹cych siê i utworzenia nowej spó³ki. Ujawnienie przej�cia
prawa w³asno�ci nieruchomo�ci w ksiêdze wieczystej na nowo powsta³e
podmioty nastêpuje na wniosek zainteresowanej spó³ki.
Przepisy dok³adnie okre�laj¹ przeniesienie ca³egomaj¹tkuprzypodziale

spó³ek. Podzia³owi nie podlegaj¹ spó³ki osobowe. Ujawnienie przej�cia
w³asno�ci nieruchomo�ci w ksiêdze wieczystej nastêpuje na wniosek
spó³ek nabywaj¹cych to prawo.
Podobnie kszta³tuje siê kwestia przeniesienia w³asno�ci nieruchomo�ci

przy przekszta³caniu spó³ek.

VI. Podsumowanie

Nieruchomo�ci spe³niaj¹w spó³kach handlowych znacz¹c¹ rolê, szcze-
gólnie przy tworzeniu spó³ek w wyniku komercjalizacji i prywatyzacji.
Regulacje prawne dotycz¹ce nieruchomo�ci zawarte w k.s.h. maj¹
charakter ogólny i instytucjonalny. W wiêkszo�ci przypadków odsy³aj¹
w tej mierze do postanowieñ umowy lub statutów dotycz¹cych danego
rodzaju spó³ki.Dopieroprzepisy szczególne, reguluj¹ceposzczególne statusy
spó³ek, uwidaczniaj¹ istnienie ró¿norodnego i skomplikowanego systemu
prawnego. Pozytywne normy prawne okre�laj¹ za� zasady i tryb wno-
szenia nieruchomo�ci jako wk³adów niepieniê¿nych, nabywania i zbywa-
nia nieruchomo�ci. S¹ one zawarte:
1. W przepisach k.s.h., okre�laj¹cych kompetencje organów spó³ki

przy podejmowaniu uchwa³ dotycz¹cych nabywania i zbywania nieru-
chomo�ci. W przypadku gdy do dokonania czynno�ci prawnej przez
spó³kê wymagana jest przez ustawê uchwa³a zgromadzenia wspólników
albo walnego zgromadzenia b¹d� rady nadzorczej, czynno�æ ta sporz¹-
dzona bez wymaganej uchwa³y jest niewa¿na z mocy art. 17 § 1 k.s.h.
Zgoda na dokonanie czynno�ci mo¿e byæ podjêta zarówno przed z³o¿e-
niem o�wiadczenia przez spó³kê, jak i po jego z³o¿eniu, nie pó�niej ni¿
w terminie 2 miesiêcy od dnia z³o¿enia. Uchwa³a podjêta po z³o¿eniu
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o�wiadczenia potwierdza uprzednio z³o¿one o�wiadczenie woli i wywo-
³uje skutek ex tunc od chwili dokonania czynno�ci prawnej. Tych skutków
nie powoduje czynno�æ prawna sporz¹dzona bez wymaganej zgody or-
ganów spó³ki, okre�lonej wy³¹cznie przez umowê lub statut. Czynno�æ
prawna jest wówczas wa¿na. Uchybienie temu obowi¹zkowi spowodo-
waæ mo¿e odpowiedzialno�æ cz³onków zarz¹du wobec spó³ki za naru-
szenie przepisów reguluj¹cych jej byt prawny. Wprowadzenie zasady
ró¿nych skutków wadliwej czynno�ci prawnej mo¿na uzasadniæ jedynie
konstytucyjn¹ zasad¹ hierarchii obowi¹zywania przepisów i dania pierw-
szeñstwa ustawie przed umow¹ i statutem spó³ki (art. 87 Konstytucji RP).
Nie jest natomiast uzasadniona odpowiedzialno�æ cywilnoprawna cz³on-
kówzarz¹du tylko z tytu³u nieprzestrzeganiawymogówumowyczy statutu.
Odpowiedzialno�æ ta istnieje w obu przypadkach, co wynika z brzmienia
art. 293 § 1 i 483 § 1 k.s.h. Osoby te mog¹ równie¿ ponosiæ odpowie-
dzialno�æ karn¹ z art. 585 § 1 k.s.h. Zapowiedziana nowelizacja k.s.h.,
w tym art. 17 § 1, ogranicza siê jedynie do zmian redakcyjnych, u�ci-
�laj¹cych brzmienie tego przepisu, ale nie zmian merytorycznych. Pro-
ponuje siê zast¹pienie uchwa³y zgromadzeniawspólnikówuchwa³¹wspól-
ników, jako ¿emo¿e byæ ona podjêta tak¿ewdrodze pisemnegog³osowania
(art. 227 § 2 k.s.h.).
2. W art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu

nieruchomo�ci przez cudzoziemców33 uznano za cudzoziemca spó³ki
handlowe kontrolowane, w której cudzoziemcy lub cudzoziemiec maj¹
pozycjê dominuj¹c¹. Definiuj¹c to pojêcie, odes³ano do odpowiedniego
stosowania przepisu art. 4 § 1 pkt 4 k.s.h., okre�laj¹cego w sposób
precyzyjny pojêcie spó³ki dominuj¹cej. Nabywanie zatem nieruchomo�ci
i u¿ytkowania wieczystego przez tego rodzaju spó³ki handlowe podlega
reglamentacji wynikaj¹cej z ustawy. Problemy z tym zwi¹zane nie s¹
przedmiotem niniejszych rozwa¿añ.
3.W art. 28a ustawy z dnia 19 pa�dziernika 1991 r. o gospodarowaniu

nieruchomo�ciami rolnymi Skarbu Pañstwa postanowiono, ¿e kupuj¹cy,
a wiêc równie¿ spó³ki prawa handlowego, mog¹ nabyæ od Agencji Nie-
ruchomo�ci Rolnych nieruchomo�ci rolne, je¿eli w wyniku umowy sprze-
da¿y ³¹czna powierzchnia u¿ytków rolnych bêd¹cych w³asno�ci¹ spó³ki

33 Tekst jedn.: Dz.U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245.
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nie przekroczy 500 ha. Powierzchnie u¿ytków rolnych ustala siê tylko
na podstawie o�wiadczenia z³o¿onego przez spó³kê, bez potrzeby przed-
stawiania jakichkolwiek za�wiadczeñ organów jednostek samorz¹du te-
rytorialnego. Poza tym ograniczeniem obszarowym spó³ka mo¿e naby-
waæ nieruchomo�ci rolne na ogólnych zasadach wynikaj¹cych z ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego34. Przepisy
k.s.h. nie definiuj¹ pojêcia nieruchomo�ci. W zwi¹zku z tym stosuje siê
bezpo�rednio przepisy kodeksu cywilnego, zgodnie z odes³aniem prze-
widzianymwzdaniu 1 art. 2 k.s.h. Podmioty temog¹ nabywaæ na równych
zasadach z innymi podmiotami nieruchomo�ci po³o¿one w kraju. Rz¹-
dowy projekt ustawy o zmianie ustawy � Kodeks spó³ek handlowych oraz
niektórych innych ustaw, Druk sejmowy nr 1666, który wp³yn¹³ do
Kancelarii Sejmu w dniu 5 czerwca 2003 r., dostosowuje przy okazji
nowelizacji przepisy kodeksu do dyrektyw Rady Europy i Traktatu
ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ (TWE). Mo¿na zatem domnie-
mywaæ, ¿e uwzglêdnienie przedstawionych propozycji przyczyni siê do
jego zgodno�ci z przepisami unijnymi.
4. Przepisy szczególne utrzymane w mocy na zasadzie art. 611 k.s.h.

precyzuj¹ zasady nabywania i zbywania nieruchomo�ci oraz ich wnosze-
nia jako wk³adów niepieniê¿nych. Na ogó³ s¹ one skorelowane z innymi
przepisami ustawowymi i nie stwarzaj¹ istotniejszych trudno�ci interpre-
tacyjnych.
5. Postanowienia umów i statutów spó³ek na zasadzie upowa¿nienia

wynikaj¹cego z postanowieñ k.s.h. maj¹ znaczenie przy czynno�ciach
rozporz¹dzaj¹cych nieruchomo�ciami. W sytuacjach w¹tpliwych nale¿y
bowiem odnie�æ siê do umowy lub statutu spó³ki, gdy ustawa stwarza
mo¿liwo�ci odrêbnego uregulowania danej kwestii. Okoliczno�æ ta ma
szczególne znaczenie w prywatnym obrocie miêdzynarodowym, w któ-
rym dostêp do informacji �ród³owych, okre�laj¹cych status prawny tych
podmiotów, jest ograniczony.

34 Dz.U. Nr 64, poz. 592.


