
Wstęp do czternastego wydania

Czternaste wydanie Prawa handlowego zostało przygotowane przede 
wszystkim z myślą o aktualizacji stanu prawnego, literatury i orzecznictwa 
SN. W ciągu czasu, jaki minął od poprzedniego wydania, cały szereg rozpro-
szonych aktów prawnych miał wpływ na kształt prawa handlowego. Często są 
to akty prawne „usytuowane” nieco na uboczu omawianej przeze mnie pro-
blematyki.

Z kluczowych zmian należy zwrócić uwagę na:
– ustawę z 19.8.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 

(Dz.U. Nr 201, poz. 1182) – w odniesieniu do przepisów, które weszły 
w życie w dniu 27.10.2011 r.;

– ustawę z 9.6.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze 
i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 142, poz. 828);

– ustawę z 12.5.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 
ze zm.);

– ustawę z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, 
poz. 981);

– ustawę z 29.4.2010 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji 
oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 108, poz. 685 ze zm.) – w odniesieniu do przepisów, które we-
szły w życie po 1.7.2011 r.

Niemniej jednak uchwalone zostały również następujące akty prawne:
– ustawa z 27.5.2011 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kon-

trolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 153, 
poz. 902 ze zm.);

– ustawa z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz.U. Nr 149, poz. 887 ze zm.);

– ustawa z 15.7.2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, 
poz. 1092);

– ustawa z 19.8.2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz. 1175 
ze zm.);

– ustawa z 19.8.2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
Nr 240, poz. 1429);
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– ustawa z 31.8.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1281);

– ustawa z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicz-
nej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 204, poz. 1195 ze zm.);

– ustawa z 16.9.2011 r. o timeshare (Dz.U. Nr 230, poz. 1370);
– ustawa z 16.9.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub 

domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377);
– ustawa z 16.9.2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przed- 

siębiorców (Dz.U. Nr 232, poz. 1378);
– ustawa z 16.9.2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz.U. Nr 234, poz. 1386);
– ustawa z 22.12.2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realiza-

cją ustawy budżetowej (Dz.U. Nr 291, poz. 1707);
– ustawa z 16.3.2012 r. o likwidacji delegatur terenowych ministra właści-

wego do spraw Skarbu Państwa (Dz.U. poz. 459); 
– ustawa z 13.4.2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz nie-

których innych ustaw (Dz.U. poz. 472);
– rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z 25.4.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posada-
wiania obiektów budowlanych (Dz.U. poz. 46);

– rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z 25.4.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budow-
lanego (Dz.U. poz. 462).

Pragnę serdecznie podziękować dr. P. Bryłowskiemu za pomoc w przygo-
towaniu tego wydania.

Lublin, wrzesień 2012 r. Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba


