
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 

nr posiedzenia: 84 

data posiedzenia: 11 maja 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (druk senacki 

nr 488, druki sejmowe nr 1230 i 1421). 

2. Rozpatrzenie ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie 

prawa konkurencji (druk senacki nr 491, druki sejmowe nr 1370 i 1489). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Andrzej Stanisławek. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Mieczysław Augustyn, Wiesław Dobkowski, Adam Gawęda, Kazimierz Kleina, Władysław 

Komarnicki, Grzegorz Napieralski, Grzegorz Peczkis, Wojciech Piecha, Andrzej 

Stanisławek, Przemysław Termiński, 

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Sprawiedliwości: 

zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjnego Andrzej Ryng ze współpracownikami, 

przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Najwyższej Izby Kontroli, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Aldona Figura, Jakub Zabielski. 

 

 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa eliminuje możliwość korzystania ze „zwykłego” podpisu elektronicznego przy 

zawiązywaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S-24, co przyczyni się do 

podniesienia bezpieczeństwa obrotu prawnego. Do podpisywania umowy spółki z o.o. 

zawiązywanej w tym trybie, a także do złożenia wniosku o wpis takiej spółki do Krajowego 

Rejestru Sądowego byłyby stosowane tylko: kwalifikowany podpis elektroniczny oraz podpis 

potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. 

Ustawę omówił zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjnego w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Andrzej Ryng. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski zaproponował poprawkę 

doprecyzowującą przepisy ustawy. 



 

 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. 

Przewodniczący komisji Andrzej Stanisławek zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez 

poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Andrzej Stanisławek. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 488 B). 

Ad 2. 
 

 Ustawa określa zasady odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez naruszenie prawa 

konkurencji oraz zasady dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez 

naruszenie prawa konkurencji w postępowaniu cywilnym. 

Ustawę omówił zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjnego w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Andrzej Ryng. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Aldona Figura nie zgłosiła uwag do ustawy. 

Przewodniczący komisji Andrzej Stanisławek złożył wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Andrzej Stanisławek. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 491 B). 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

 

Opracowano w BPS 

 


