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Rozprawa doktorska zatytułowana „Regulacja bilansowych aspektów połączenia spółek w 

kodeksie spółek handlowych i innych ustawach” poświęcona jest analizie przepisów na styku 

prawa handlowego i prawa bilansowego. Praca odpowiada na trzy główne problemu badawcze: 

1) W jakim zakresie przepisy prawa handlowego, znajdującego się w kodeksie spółek 

handlowych i regulujące kwestie łączenia spółek, są spójne bądź niespójne z przepisami 

prawa bilansowego? 

2) W jaki sposób przepisy prawa bilansowego wpływają na pozycję interesariuszy 

połączenia, tj. spółek przejmujących, przejmowanych, łączących się przez zawiązanie 

nowej spółki, nowo zawiązanych oraz ich wspólników? 

3) Czy, a jeżeli tak, to w jakim zakresie wskazana mogłaby być korekta obowiązujących 

w Polsce przepisów regulujących połączenie spółek w zakresie kwestii bilansowych? 

W pracy postawiono także trzy pytania uzupełniające: 

1) W jaki sposób należy interpretować odwołania do pojęć bilansowych zawarte w 

przepisach kodeksu spółek handlowych dotyczące połączenia spółek? 

2) Czy, a jeżeli tak, to w których przypadkach analiza prawa bilansowego może pomóc 

przy rozważaniu problemów interpretacyjnych powstających na gruncie regulacji 

połączenia spółek zawartej w kodeksie spółek handlowych? 

3) W jaki sposób kwestie połączenia spółek, na styku prawa handlowego i prawa 

bilansowego, są regulowane przez prawodawcę europejskiego oraz jakie wnioski 

wynikają z tych regulacji dla oceny prawidłowości implementacji dyrektywy 2017/1132  

do polskiego porządku prawnego? 

Praca zawiera odpowiedzi na powyższe pytania. Główny wniosek wynikający z 

przeprowadzonych badań jest taki, że połączenie powinno być analizowane przy uwzględnieniu 

norm prawa handlowego i prawa bilansowego stosowanych łącznie, a nie rozłącznie. W pracy 

zaprezentowano liczne przykłady, które pokazują wpływ poszczególnych elementów planu 

połączenia oraz rachunkowych metod rozliczenia połączenia na sytuację bilansową, jak 

również na sytuację korporacyjną wspólników po połączeniu. Z dokonanej analizy wyciągnięto 

wnioski, co do stosowania prawa, jak również zaprezentowano wnioski de lege ferenda.  


