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W związku z otrzymanym do zaopiniowania projektem usta!J(Y o Zf~Jianie usta!J(Y - Kodeks 

spółek handlOU(YCh, usta!J(Y - Kodeks postępowania tywilnego oraz USta!J(Y o KrajOIJ(Ym %/'estrze s ądo!J(Ym 
(znak: GMS-WP-173-15/17), Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje, co 

·• f ,. • ' • . ' . . 

następuje. , 

I. Objęta projekt~· ustawa zmiezyają~a ustawę z dnia 1 S września 2000 r. - Kodeks spółek 
l ',, . 

handlowych1, ustawę z dnia t'7 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnegol oraz ustawę z 

dnia 20 sierpnia 1997 . , r. _o Krajowym Rejestrze Sądowym3, służy wyeliminowaniu 

niebezpieczeństwa polegającego na przypadkach nieuprawnionego wykorzystywania danych, w 

tym danych osobowych, jakie ma miejsce przy korzystaniu ze "zwykłego" podpisu 

elektronicznego przy zawiązywaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S-24. W 

istocie, tzw. "zwykły" podpis elektroniczny nie zapewnia tak wysokiego stopnia ochrony danych, 

a także pewności odnośnie do osoby, która tymi danymi się posługuje, jak ma to miejsce w 

przypadku kwalifikowanego podpisu elektronicznego, czy podpisu potwierdzonego profilem 

zaufanym ePUAP. W konsekwencji działania powyższe wpisują się w pożądane działania 

zmierzające do maksymalizacji ochrony danych, w tym danych osobowych. 

1T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm., dalej również jako "k.s.h.". 

Zf.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm, dalej również jako "k.p.c.". 
3T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 687 ze zm., dalej również jako "k.r.s.". 
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Ponadto nie może budzić wątpliwości okoliczność, że ochrona danych, w tym danych 

osobowych, powinna mieć pierwszeństwo przed regulowaniem form ułatwiających 

podejmowanie działalności gospodarczej. Tym bardziej, że w analizowanym przypadku, nie 

dochodzi do istotnego ograniczenia podejmowania działalności gospodarczej w formie 

organizacyjno-prawnej spółki z ogramczoną odpowiedzialnością w stosunku do 

dotychczasowej regulacji, już z tego względu, że pozostają ułatwienia polegające na możliwości 

korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem 

zaufanym ePUAP, z których ten ostatni - jest bezpłatny. W konsekwencji w ocenie 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej rezygnacja ze "zwykłego" podpisu 

elektronicznego z jednoczesnym wprowadzeniem regulacji, jak w zaproponowanym projekcie 

ustawy, nie będzie stanowić istotnej przeszkody w zapewnienia swobody działalności 

gospodarczej podejmowania działalności gospodarczej w formie organizacyjno-prawnej spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością. 

II. Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej poniżej przedstawia swoje sugestie co 

do kilku zmian, celem zapewnienia wprowadzanym zmianom pożądanego stopnia spójności z 

innymi przepisami regulującymi analizowaną materię. 

Odnosząc się do zmiany przepisu art. 1571 k.s.h. należy wskazać, iż w § 2 

zaproponowano zastąpienie sformułowania "opatrzenia umoU!JI podpisem elektronicifZym'' 

sformułowaniem "opatrzenia umOU!JI kwalijikowat!Jm podpisem elektronicz1!J111 albo podpisem 

potwierdzoi!Jm profilem zaufai!Jm ePUAP'. Z kolei wart. 1571 § 6 k.s.h. rezygnuje się m.in. ze 

sformułowania "a takf(: U!Jimagania dotyczące podpisu elektronicznego osób zawierqjąrych umowę takięj 

spółki''. Jednak art. 1571 § 3 k.s.h., którego nie obejmuje proponowana zmiana przepisów 

k.s.h., stanowi, że "[u]mowa, o której mowa w § 1, zawarta jest po wprowadzeniu do systemu 

teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich 

podpisem elektronicznym" (podkreślenie - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej). 

Konsekwentna zmiana brzmienia art. 1571 k.s.h. powinna zatem objąć również paraf 3. 

tego przepisu, a zatem rozważyć należy zmianę brzmienia art. 1571 § 3 k.s.h., w kontekście 

zmiany paragrafu 2. i 6. tego artykułu, np. poprzez wprowadzenie sformułowania "z chwilą 

opatrzenia ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP". 

Odnośnie zaproponowanej zmiany brzmienia 19 ust. 2b k.r.s., wątpliwości 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej budzi zmiana wyrażenia "[w]nioski składane 

drogą elektroniczną opatruje się kwalifikowai!Jm podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzoi!Jm 

profilem zaufai!Jm ePUAP' na "[w]nioski składane drogą elektroniczną sa opatr;.one kwalifikowai!Jm 

podpisem elektroniczi!Jm albo podpisem potwierdzoi!Jm profilem zaufai!Jm ePUAP' w zdaniu pierwszym 
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art. 19 ust. 2b k.r.s. (podkreślenia - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej). 

Wyrażenie powyższe - "są opatrzonl' - wskazuje na formę dokonaną, stwierdzająca pewną 

okoliczność, podczas gdy analiza całej treści art. 19 k.r.s. wskazuje na formę niedokonaną, 

sugerującą powinne zachowania (por. ust. 2 - "Wniosek o wpis składa się na urzędo1J!Ym 

formularzu'', "wnioskodawca bez wei}Pania uis~ opłatę sądowtf', ust. 2a - "Wnioski mof(Jta także 

składa?'). 

Otrzymują: 

-adresat, 
-a/a. 
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