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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw  

 

(druk nr 779) 

 

 

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. – KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1030 oraz z 2014 r. poz. 265 i 1161) 

 

Art. 4. 

§ 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   spółka osobowa - spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę 

komandytowo-akcyjną; 

2)   spółka kapitałowa - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną; 

3)   spółka jednoosobowa - spółkę kapitałową, której wszystkie udziały albo akcje należą 

do jednego wspólnika albo akcjonariusza; 

4)   spółka dominująca - spółkę handlową w przypadku, gdy: 

a)  dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu 

wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo 

użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na 

podstawie porozumień z innymi osobami, lub 

b)  jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu 

innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), 

także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub 

c)  jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady 

nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni 

zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub 

d)  członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki 

kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), lub 

e)  dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej 

zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie 

porozumień z innymi osobami, lub 

f)  wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo 

spółdzielni zależnej, w szczególności na podstawie umów określonych w art. 7; 

5)   spółka powiązana - spółkę kapitałową, w której inna spółka handlowa albo 

spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% głosów na 

zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik lub 

użytkownik, albo na podstawie porozumień z innymi osobami lub która posiada 

bezpośrednio co najmniej 20% udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej; 

6)   spółka publiczna - spółkę w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych; 

7)   instytucja finansowa - bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych lub powierniczych, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, fundusz 
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powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub dom maklerski, 

mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie należącym do 

Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD); 

8)   rejestr - rejestr przedsiębiorców; 

9)   głosy - głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się" oddane podczas głosowania w 

sposób zgodny z ustawą, umową albo statutem spółki; 

10)  bezwzględna większość głosów - więcej niż połowę głosów oddanych; 

11)  sprawozdanie finansowe - sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości[.] <;> 

<12) wzorzec umowy – wzorzec umowy spółki udostępniony w systemie 

teleinformatycznym; 

13) podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP – podpis, o którym mowa w 

art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114); 

14) postanowienia zmienne umowy – postanowienia umowy spółki zawartej przy 

wykorzystaniu wzorca umowy, które zgodnie z wzorcem mogą być 

modyfikowane przez wybór odpowiednich wariantów poszczególnych 

postanowień albo przez wprowadzenie odpowiednich danych w określone pola 

wzorca, umożliwiające ich wprowadzenie; 

15) spółka, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy – 

spółkę, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, z 

wyłączeniem spółki utworzonej przy wykorzystaniu wzorca, której umowa 

została zmieniona w inny sposób niż przy wykorzystaniu wzorca.> 

§ 2. Ilekroć w ustawie mowa jest o "umowie spółki", należy przez to rozumieć także akt 

założycielski sporządzony przez jedynego wspólnika albo akcjonariusza spółki 

kapitałowej. 

§ 3. W przypadku gdy dwie spółki handlowe dysponują wzajemnie większością głosów 

obliczoną zgodnie z § 1 pkt 4 lit. a, za spółkę dominującą uważa się spółkę handlową, 

która posiada większy procent głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym 

zgromadzeniu drugiej spółki (spółki zależnej). W przypadku gdy każda ze spółek 

handlowych posiada równy procent głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym 

zgromadzeniu drugiej spółki, za spółkę dominującą uważa się tę spółkę, która wywiera 

wpływ na spółkę zależną także na podstawie powiązania przewidzianego w § 1 pkt 4 lit. 

b-f. 

§ 4. W przypadku gdy stosując kryteria przewidziane w § 3, nie można ustalić stosunku 

dominacji i zależności między dwiema spółkami handlowymi, za spółkę dominującą 

uważa się tę spółkę handlową, która może wywierać wpływ na inną spółkę na podstawie 

większej liczby powiązań, o których mowa w § 1 pkt 4 lit. b-f. 

§ 5. W przypadku niemożności ustalenia na podstawie § 3 i 4, która ze spółek jest spółką 

dominującą, obie spółki są spółkami wzajemnie dominującymi i zależnymi. 

 

Art. 10. 

§ 1. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną 

osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. 

§ 2. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną 

osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że 

umowa spółki stanowi inaczej. 

§ 3. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za 

zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i 
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zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz 

wspólnik przystępujący do spółki. 

<§ 4. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki, której umowa została 

zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może nastąpić przy wykorzystaniu 

wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Oświadczenia zbywcy i 

nabywcy wymagają w takiej sytuacji opatrzenia bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

§ 5. Oświadczenia woli złożone w sposób, o którym mowa w § 4, są równoważne z 

oświadczeniami woli złożonymi w formie pisemnej.> 

 

<Art. 23
1
 

§ 1. Umowa spółki jawnej może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca 

umowy. 

§ 2. Zawarcie umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga 

wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i 

opatrzenia umowy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP. 

§ 3. Umowa spółki jawnej, o której mowa w § 1, jest zawarta po wprowadzeniu do 

systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z 

chwilą opatrzenia ich podpisami elektronicznymi wspólników. 

§ 4. Umowa spółki jawnej, o której mowa w § 1, może być również zmieniona, w 

zakresie postanowień zmiennych umowy, przy wykorzystaniu wzorca uchwały 

zmieniającej umowę spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Przepis 

§ 2 stosuje się odpowiednio. Jeżeli umowa nie jest zmieniana przy wykorzystaniu 

wzorca uchwały, zmiana następuje przez sporządzenie nowego tekstu umowy spółki. 

§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzorzec umowy oraz 

wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki jawnej, a także wzorce innych uchwał i 

czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, mając na względzie 

potrzebę ułatwienia zakładania spółek, zapewnienia sprawności postępowania przy 

ich zakładaniu oraz sprawności postępowania sądowego w przedmiocie ich 

rejestracji, wdrożenia ułatwień w ich funkcjonowaniu, a także konieczność 

zapewnienia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego. 

§ 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania konta w systemie 

teleinformatycznym, sposób korzystania z systemu teleinformatycznego i 

podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki jawnej przy 

wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie 

teleinformatycznym, mając na względzie potrzebę ułatwienia zakładania i 

funkcjonowania spółek, zapewnienia sprawności postępowania oraz ochrony 

bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego, a także konieczność 

zabezpieczenia danych zgromadzonych w systemie, w tym danych osobowych.> 

 

Art. 26. 

§ 1. Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać: 

1)   firmę, siedzibę i adres spółki; 

2)   przedmiot działalności spółki; 
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3)   nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich 

adresy do doręczeń; 

4)   nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób 

reprezentacji. 

§ 2. Wszelkie zmiany danych wymienionych w § 1 powinny zostać zgłoszone sądowi 

rejestrowemu. 

[§ 3. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru. Do 

zgłoszenia należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory 

podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki. 

§ 4. Spółka, o której mowa w art. 860 Kodeksu cywilnego (spółka cywilna), może być 

przekształcona w spółkę jawną. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego 

przez wszystkich wspólników. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio.] 

<§ 3. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru. 

§ 4. Spółka, o której mowa w art. 860 Kodeksu cywilnego (spółka cywilna), może być 

przekształcona w spółkę jawną, przy czym umowa spółki jawnej nie może być 

zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do 

sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. Przepisy § 1–3 stosuje się 

odpowiednio.> 

§ 5. Z chwilą wpisu do rejestru spółka, o której mowa w § 4, staje się spółką jawną. Spółce tej 

przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. 

Przepisy art. 553 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 6. Przed zgłoszeniem, o którym mowa w § 4, wspólnicy dostosują umowę spółki do 

przepisów o umowie spółki jawnej. 

 

<Art. 40
1
. 

§ 1. Wspólnicy spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca 

umowy, mogą podjąć przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w 

systemie teleinformatycznym uchwałę o zmianie adresu spółki oraz o zatwierdzeniu 

sprawozdania finansowego. W takim przypadku wniosek o wpis do rejestru 

składany jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

§ 2. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu wzorca uchwały wymaga wypełnienia 

formularza uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia 

uchwały bezpiecznymi podpisami elektronicznymi weryfikowanymi przy pomocy 

ważnych kwalifikowanych certyfikatów albo podpisami potwierdzonymi profilem 

zaufanym ePUAP. Uchwała taka jest równoważna z uchwałą w formie pisemnej.> 

 

Art. 41. 

§ 1. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników mających prawo 

prowadzenia spraw spółki. 

§ 2. Odwołać prokurę może każdy wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki. 

<§ 3. W spółce, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, 

wspólnicy mogą ustanowić prokurę przy wykorzystaniu wzorca uchwały 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym. W takim przypadku wniosek o 

wpis do rejestru składany jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

§ 4. Uchwała, o której mowa w § 3, powinna być opatrzona bezpiecznymi podpisami 

elektronicznymi weryfikowanymi przy pomocy ważnych kwalifikowanych 

certyfikatów albo podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP i jest 

równoważna z uchwałą w formie pisemnej.> 
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Art. 48. 

§ 1. W razie wątpliwości uważa się, że wkłady wspólników są równe. 

§ 2. Wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub 

innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. 

<§ 2
1
. W przypadku zawarcia lub zmiany umowy spółki przy wykorzystaniu wzorca 

umowy wkład wspólnika może być wyłącznie pieniężny.> 

§ 3. Prawa, które wspólnik zobowiązuje się wnieść do spółki, uważa się za przeniesione na 

spółkę. 

 

Art. 58. 

<§ 1.> Rozwiązanie spółki powodują: 

1)   przyczyny przewidziane w umowie spółki; 

2)   jednomyślna uchwała wszystkich wspólników; 

3)   ogłoszenie upadłości spółki; 

4)   śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości; 

5)   wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika; 

6)   prawomocne orzeczenie sądu. 

<§ 2. Uchwała o rozwiązaniu spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu 

wzorca umowy, może zostać podjęta przy wykorzystaniu wzorca uchwały 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Podjęcie uchwały przy 

wykorzystaniu wzorca uchwały wymaga wypełnienia formularza uchwały 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia uchwały bezpiecznymi 

podpisami elektronicznymi weryfikowanymi przy pomocy ważnych 

kwalifikowanych certyfikatów albo podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym 

ePUAP. Uchwała taka jest równoważna z uchwałą w formie pisemnej.> 

 

Art. 74. 

§ 1. Do sądu rejestrowego należy zgłosić: otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona 

likwidatorów oraz ich adresy, sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów i 

wszelkie w tym zakresie zmiany, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w 

dotychczasowej reprezentacji spółki. Każdy likwidator ma prawo i obowiązek dokonania 

zgłoszenia. 

[§ 2. Do zgłoszenia, o którym mowa w § 1, należy dołączyć złożone wobec sądu albo 

poświadczone notarialnie wzory podpisów likwidatorów.] 

§ 3. Wpis likwidatorów ustanowionych przez sąd i wykreślenie likwidatorów odwołanych 

przez sąd następuje z urzędu. 

§ 4. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia "w likwidacji". 

 

Art. 103. 

<§ 1.> W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowej stosuje 

się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

<§ 2. Do spółki komandytowej, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu 

wzorca umowy, stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, której umowa 

została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy.> 

 

<Art. 106
1
 

§ 1. Umowa spółki komandytowej może być zawarta również przy wykorzystaniu 

wzorca umowy. 
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§ 2. Zawarcie umowy spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga 

wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i 

opatrzenia umowy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP. 

§ 3. Umowa spółki komandytowej, o której mowa w § 1, jest zawarta po wprowadzeniu 

do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z 

chwilą opatrzenia ich podpisami elektronicznymi wspólników. 

§ 4. Umowa spółki komandytowej, o której mowa w § 1, może być również zmieniona, w 

zakresie postanowień zmiennych umowy, przy wykorzystaniu wzorca uchwały 

zmieniającej umowę spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym. 

Przepis § 2 stosuje się odpowiednio. Jeżeli umowa nie jest zmieniana przy 

wykorzystaniu wzorca uchwały, zmiana następuje przez sporządzenie nowego 

tekstu umowy spółki. 

§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzorzec umowy oraz 

wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki komandytowej, a także wzorce innych 

uchwał i czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, mając na 

względzie potrzebę ułatwienia zakładania spółek, zapewnienia sprawności 

postępowania przy ich zakładaniu oraz sprawności postępowania sądowego w 

przedmiocie ich rejestracji, wdrożenia ułatwień w ich funkcjonowaniu, a także 

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego. 

§ 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania konta w systemie 

teleinformatycznym, sposób korzystania z systemu teleinformatycznego i 

podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki komandytowej 

przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w 

systemie teleinformatycznym, mając na względzie potrzebę ułatwienia zakładania 

spółek, zapewnienia sprawności postępowania oraz ochrony bezpieczeństwa i 

pewności obrotu gospodarczego, a także konieczność zabezpieczenia danych 

zgromadzonych w systemie, w tym danych osobowych.> 

 

Art. 157
1
. 

[§ 1. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być również zawarta przy 

wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego 

w systemie teleinformatycznym (wzorzec umowy).] 

<§ 1. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawarta również przy 

wykorzystaniu wzorca umowy.> 

§ 2. Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca 

umowy wymaga wypełnienia formularza umowy zawartego w systemie 

teleinformatycznym i opatrzenia umowy podpisem elektronicznym. 

§ 3. Umowa, 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. 
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[§ 4. Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawartej przy wykorzystaniu 

wzorca umowy jest możliwa po zarejestrowaniu spółki.] 

[§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzorzec umowy mając na 

względzie potrzebę ułatwienia zakładania spółek, zapewnienia sprawności postępowania 

przy ich zakładaniu oraz postępowania sądowego w przedmiocie ich rejestracji, a także 

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego.] 

<§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzorzec umowy oraz 

wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a 

także wzorce innych uchwał i czynności wykonywanych w systemie 

teleinformatycznym, mając na względzie potrzebę ułatwienia zakładania spółek, 

zapewnienia sprawności postępowania przy ich zakładaniu oraz sprawności 

postępowania sądowego w przedmiocie ich rejestracji, wdrożenia ułatwień w ich 

funkcjonowaniu, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności obrotu 

gospodarczego.> 

§ 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania konta w systemie 

teleinformatycznym, sposób korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania 

w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagania dotyczące podpisu elektronicznego 

osób zawierających umowę takiej spółki oraz osób podpisujących listę wspólników i 

oświadczenie o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego (dane 

umożliwiające weryfikowanie tożsamości), mając na względzie ułatwienie zakładania 

spółek, potrzebę zapewnienia sprawności postępowania oraz ochrony bezpieczeństwa i 

pewności obrotu gospodarczego, a także zabezpieczenia danych zgromadzonych w 

systemie, w tym danych osobowych. 

 

Art. 158. 

§ 1. Jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład 

niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego 

wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną 

objętych w zamian udziałów. 

§ 1
1
. W przypadku spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy na 

pokrycie kapitału zakładowego wnosi się wyłącznie wkłady pieniężne. Pokrycie kapitału 

zakładowego powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu 

do rejestru. 

[§ 1
2
. Podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane po wpisie do rejestru spółki, której 

umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, może być pokryte wkładami 

pieniężnymi lub niepieniężnymi.] 

<§ 1
2
. Podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane po wpisie do rejestru spółki, 

której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może być 

pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, jeżeli zmiany umowy spółki dokonano 

przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, a w przypadku gdy zmiany umowy spółki dokonano w formie 

aktu notarialnego – także wkładami niepieniężnymi.> 

§ 2. Wynagrodzenia za usługi świadczone przy powstaniu spółki nie można wypłacać ze 

środków wpłaconych na pokrycie kapitału zakładowego, jak również zaliczać na poczet 

wkładu wspólnika. 

§ 3. Przedmiot wkładu pozostaje do wyłącznej dyspozycji zarządu spółki. 
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Art. 167. 

§ 1. Do zgłoszenia spółki należy dołączyć: 

1)   umowę spółki; 

[2)   oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału 

zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione;] 

<2) oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w 

całości przez wszystkich wspólników,> 

3)   jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający 

umowę spółki, dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem składu osobowego. 

§ 2. Jednocześnie ze zgłoszeniem należy złożyć podpisaną przez wszystkich członków 

zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i 

wartości nominalnej udziałów każdego z nich. 

[§ 3. Do zgłoszenia spółki oraz zmian składu osobowego zarządu dołączyć należy złożone 

wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu.] 

<§ 3. Adresy członków zarządu należy dołączyć do zgłoszenia spółki oraz zmian w jej 

składzie osobowym, a także w przypadku każdorazowej zmiany adresu. Do chwili 

zgłoszenia zmiany adresu adres zgłoszony do rejestru jest adresem, na który 

dokonuje się doręczeń dla członka zarządu.> 

§ 4. Przepisów § 1-3 nie stosuje się do zgłoszenia spółki, której umowę zawarto przy 

wykorzystaniu wzorca umowy. Do zgłoszenia tej spółki należy dołączyć, sporządzone na 

formularzach udostępnianych w systemie teleinformatycznym: 

1)   umowę spółki opatrzoną podpisem elektronicznym; 

2)   listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i 

wartości nominalnej udziałów każdego z nich, opatrzoną przez wszystkich członków 

zarządu podpisem elektronicznym; 

3)   oświadczenie wszystkich członków zarządu opatrzone podpisem elektronicznym, że 

wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich 

wspólników w całości wniesione, jeżeli wkłady zostały wniesione najpóźniej w 

chwili zgłoszenia spółki. 

§ 5. Zarząd spółki, o której mowa w § 4, w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru, 

składa do sądu rejestrowego: 

1)   oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie 

kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, 

jeżeli oświadczenie takie nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki; 

[2)   złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków 

zarządu.] 

 

Art. 169. 

<§ 1.> Jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu 

miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające 

zarejestrowania stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu. 

<§ 2. W przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca 

umowy, termin, o którym mowa w § 1, wynosi 7 dni.> 

 

Art. 180. 

<§ 1.> Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie 

powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. 

<§ 2. W przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca 

umowy, zbycie przez wspólnika udziałów jest możliwe również przy wykorzystaniu 
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wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Oświadczenia zbywcy i 

nabywcy opatrzone powinny być bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

 

Art. 188. 

§ 1. Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko 

i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną 

jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu 

przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników 

i przysługujących im udziałów. 

§ 2. Każdy wspólnik może przeglądać księgę udziałów. 

§ 3. Po każdym wpisaniu zmiany zarząd składa sądowi rejestrowemu podpisaną przez 

wszystkich członków zarządu nową listę wspólników z wymienieniem liczby i wartości 

nominalnej udziałów każdego z nich oraz wzmianką o ustanowieniu zastawu lub 

użytkowania udziału. 

<§ 4. Jeżeli zmiana wspólników następuje na podstawie umowy, o której mowa w art. 

180 § 2, albo jest skutkiem uchwały podjętej przy wykorzystaniu wzorca uchwały 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym, lista wspólników powinna być 

sporządzona przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie 

teleinformatycznym i opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

 

Art. 208. 

§ 1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, a umowa spółki nie stanowi inaczej, do wzajemnych 

stosunków członków zarządu stosuje się przepisy § 2-8. 

§ 2. Każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. 

§ 3. Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy 

nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. 

§ 4. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w § 3, choćby jeden z 

pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa 

przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała 

zarządu. 

§ 5. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo 

zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną 

większością głosów. 

§ 6. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu. 

§ 7. Odwołać prokurę może każdy członek zarządu. 

§ 8. Umowa spółki może przewidywać, że w przypadku równości głosów decyduje głos 

prezesa zarządu, jak również przyznawać mu określone uprawnienia w zakresie 

kierowania pracami zarządu. 

<§ 9. W spółce, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, 

podjęcie uchwały o ustanowieniu prokury może nastąpić przy wykorzystaniu 

wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym. W takim 

przypadku wniosek o wpis do rejestru składany jest za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. 

§ 10. Uchwała, o której mowa w § 9, powinna być opatrzona bezpiecznymi podpisami 

elektronicznymi weryfikowanymi przy pomocy ważnych kwalifikowanych 
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certyfikatów albo podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP i jest 

równoważna z uchwałą w formie pisemnej. 

§ 11. Na zasadach określonych w § 9 i 10 można podjąć również uchwałę o zmianie 

adresu spółki.> 

 

Art. 210. 

§ 1. W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje 

rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. 

<§ 1
1
. Uchwała o powołaniu pełnomocnika, o którym mowa w § 1, powołanego w celu 

zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki, która ma zostać zawarta przy 

wykorzystaniu wzorca umowy, może być podjęta przy wykorzystaniu wzorca 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym.> 

§ 2. W przypadku gdy wspólnik, o którym mowa w art. 173 § 1, jest zarazem jedynym 

członkiem zarządu, przepisu § 1 nie stosuje się. Czynność prawna między tym 

wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O 

każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, 

przesyłając wypis aktu notarialnego. 

<§ 3. Wymogu zachowania formy aktu notarialnego, o którym mowa w § 2, nie stosuje 

się do czynności prawnej dokonywanej przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego 

w systemie teleinformatycznym.> 

 

<Art. 240
1
. 

§ 1. W spółce, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, 

uchwały wspólników mogą być podjęte przy wykorzystaniu wzorca uchwały 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym. W takim przypadku wniosek o 

wpis do rejestru składany jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

§ 2. Podjęcie uchwały, o której mowa w § 1, nie wymaga formalnego zwołania 

zgromadzenia wspólników, warunkiem jej podjęcia jest jednak wykonanie co do 

niej prawa głosu przez wszystkich wspólników. Prawo głosu wykonuje się poprzez 

oświadczenie złożone w systemie teleinformatycznym, opatrzone bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Przy 

wykonywaniu prawa głosu wspólnik może zgłosić sprzeciw co do uchwały. Uchwała 

jest równoważna z uchwałą sporządzoną w formie pisemnej, z zastrzeżeniem art. 

255 § 4. 

§ 3. Do uchwał, o których mowa w § 1, nie stosuje się art. 247 § 2. 

§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio do uchwał innych organów spółki, której 

umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, jeżeli podlegają one 

przesłaniu sądowi rejestrowemu w celu ich złożenia w aktach rejestrowych.> 

 

Art. 248. 

§ 1. Uchwały zgromadzenia wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i 

podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę 

sporządzającą protokół. Jeżeli protokół sporządza notariusz, zarząd wnosi wypis 

protokołu do księgi protokołów. 

§ 2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania zgromadzenia wspólników i jego 

zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za 

każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z 
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podpisami uczestników zgromadzenia wspólników. Dowody zwołania zgromadzenia 

wspólników zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów. 

[§ 3. Uchwały pisemne, powzięte zgodnie z art. 227 § 2, zarząd wpisuje do księgi 

protokołów.] 

<§ 3. Uchwały pisemne powzięte zgodnie z art. 227 § 2 zarząd wpisuje do księgi 

protokołów. Uchwały powzięte zgodnie z art. 240
1
 dołącza się do księgi protokołów 

w postaci wydruków uchwał z systemu teleinformatycznego poświadczonych 

podpisami zarządu.> 

§ 4. Wspólnicy mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych 

przez zarząd odpisów uchwał. 

 

Art. 255. 

§ 1. Zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru. 

§ 2. Obniżenie kapitału zakładowego w trybie art. 199 § 5 wymaga uchwały zarządu i wpisu 

do rejestru. 

§ 3. Uchwały, o których mowa w § 1 i 2, powinny być umieszczone w protokole 

sporządzonym przez notariusza. 

<§ 4. Umowa spółki zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy może być również 

zmieniona, w zakresie postanowień zmiennych umowy, w tym również co do 

wysokości kapitału spółki, przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionego w systemie 

teleinformatycznym, podjętej zgodnie z art. 240
1
. Uchwała jest równoważna z 

uchwałą, o której mowa w § 3.> 

 

<Art. 259
1
. 

Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego dotyczy spółki, której umowa została zawarta 

przy wykorzystaniu wzorca umowy, i nastąpiło przy zastosowaniu art. 255 § 4, do 

oświadczeń, o których mowa w art. 258 § 2 i art. 259, nie stosuje się formy aktu 

notarialnego. Oświadczenia wymagają złożenia ich w systemie teleinformatycznym i 

opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym 

certyfikatem albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

 

Art. 270. 

Rozwiązanie spółki powodują: 

1)   przyczyny przewidziane w umowie spółki; 

2)   uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, 

stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza; 

<2
1
) w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca 

umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez 

wszystkich wspólników bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP.> 

3)   ogłoszenie upadłości spółki; 

4)   inne przyczyny przewidziane prawem. 
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Art. 277. 

§ 1. Do sądu rejestrowego należy zgłosić: otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona 

likwidatorów oraz ich adresy, sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów i 

wszelkie w tym zakresie zmiany, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w 

dotychczasowej reprezentacji spółki. Każdy likwidator ma prawo i obowiązek dokonania 

zgłoszenia. 

[§ 2. Do zgłoszenia, o którym mowa w § 1, należy dołączyć złożone wobec sądu albo 

poświadczone notarialnie wzory podpisów likwidatorów.] 

§ 3. Wpis likwidatorów ustanowionych przez sąd i wykreślenie likwidatorów przez sąd 

odwołanych następuje z urzędu. 

 

Art. 321. 

§ 1. Wszelkie zmiany danych wymienionych w art. 318 i art. 319 zarząd powinien zgłosić 

sądowi rejestrowemu w celu wpisania do rejestru lub ujawnienia w aktach rejestrowych. 

§ 2. Jeżeli przed zarejestrowaniem spółki pokryto tylko część kapitału zakładowego, zarząd 

powinien zgłosić do sądu rejestrowego dokonanie każdego dalszego wkładu na kapitał 

zakładowy. 

[§ 3. Do zgłoszenia spółki oraz zmian składu osobowego zarządu należy dołączyć złożone 

wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu.] 

 

Art. 379. 

§ 1. W umowie między spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim spółkę 

reprezentuje rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego 

zgromadzenia. 

<§ 1
1
. Uchwała o powołaniu pełnomocnika, o którym mowa w § 1, powołanego w celu 

zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki, która ma zostać zawarta przy 

wykorzystaniu wzorca umowy, może być podjęta przy wykorzystaniu wzorca 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym.> 

§ 2. W przypadku gdy akcjonariusz, o którym mowa w art. 303 § 2, jest zarazem jedynym 

członkiem zarządu, przepisu § 1 nie stosuje się. Czynność prawna między tym 

akcjonariuszem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. 

O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd 

rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego. 

<§ 3. Wymogu zachowania formy aktu notarialnego, o którym mowa w § 2, nie stosuje 

się do czynności prawnej dokonywanej przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego 

w systemie teleinformatycznym.> 

 

Art. 464. 

§ 1. Otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy albo adresy do 

doręczeń, sposób reprezentacji spółki przez likwidatorów i wszelkie w tym względzie 

zmiany należy zgłosić, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej 

reprezentacji spółki. Każdy likwidator ma prawo i obowiązek dokonania tego zgłoszenia. 
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[§ 2. Do zgłoszenia, o którym mowa w § 1, należy dołączyć złożone wobec sądu albo 

poświadczone notarialnie wzory podpisów likwidatorów.] 

§ 3. Wpis likwidatorów ustanowionych przez sąd i wykreślenie likwidatorów odwołanych 

przez sąd następuje z urzędu. 

§ 4. W przypadku uchylenia likwidacji likwidatorzy powinni tę okoliczność zgłosić do sądu 

rejestrowego w celu wpisania do rejestru. 

 

Art. 555. 

<§ 1.> Do przekształcenia spółki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania 

spółki przekształconej, jeżeli przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej. 

<§ 2. Spółka przekształcona nie może powstać przez jej zawiązanie przy wykorzystaniu 

wzorca umowy.> 

 

Art. 584
7
. 

§ 1. Plan przekształcenia przedsiębiorcy powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości 

bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu 

poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy. 

§ 2. Do planu przekształcenia należy dołączyć: 

1)   projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy; 

2)   projekt aktu założycielskiego (statutu); 

3)   wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego; 

4)   sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym 

mowa w § 1. 

[§ 3. Jeżeli przedsiębiorca nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na 

podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, sprawozdanie finansowe, 

o którym mowa w § 2 pkt 4, sporządza się w oparciu o podsumowanie zapisów w 

podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez 

spółkę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na 

sporządzenie tego sprawozdania.] 

<§ 3. Jeżeli przedsiębiorca nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na 

podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, sprawozdanie 

finansowe, o którym mowa w § 2 pkt 4, sporządza się w oparciu o podsumowanie 

zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji 

prowadzonych przez przedsiębiorcę dla celów podatkowych, spis z natury, a także 

inne dokumenty pozwalające na sporządzenie tego sprawozdania.> 
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USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KODEKS CYWILNY (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 

827)  

 

[Art. 109
9
. 

Prokurent składa własnoręczny podpis zgodnie ze znajdującym się w aktach rejestrowych 

wzorem podpisu, wraz z dopiskiem wskazującym na prokurę, chyba że z treści dokumentu 

wynika, że działa jako prokurent.] 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)  

 

Art. 694
3
. 

§ 1. Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego składa podmiot podlegający wpisowi 

do tego rejestru, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

§ 2. Podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego jest uczestnikiem 

postępowania, chociażby nie był wnioskodawcą. Przepisu art. 510 § 2 nie stosuje się. 

[§ 3. Wniosek złożony do sądu rejestrowego drogą elektroniczną powinien być opatrzony 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu.] 

<§ 3. Wniosek złożony do sądu rejestrowego drogą elektroniczną powinien być 

opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).> 

[§ 3
1
. Wniosek złożony drogą elektroniczną o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca 

umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie 

teleinformatycznym może być także opatrzony innym podpisem elektronicznym, który 

spełnia wymagania dotyczące podpisu elektronicznego osób zawierających umowę takiej 

spółki. 

§ 3
2
. Do wniosku złożonego przez pełnomocnika o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 

spółki, o której mowa w § 3
1
, nie dołącza się pełnomocnictwa, jednak pełnomocnik 

powinien powołać się na nie, wskazując jego datę, zakres oraz okoliczności wymienione 

w art. 87.] 

<§ 3
1
. Wniosek złożony drogą elektroniczną o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowa została zawarta przy 

wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym, może być także opatrzony innym 

podpisem elektronicznym, który spełnia wymagania dotyczące podpisu 
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elektronicznego osób zawierających umowę takiej spółki. Przepisu nie stosuje się do 

wniosku o zmianę i wykreślenie wpisu. 

§ 3
2
. Do wniosku złożonego przez pełnomocnika o wpis do Krajowego Rejestru 

Sądowego spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym, nie dołącza się pełnomocnictwa, 

jednak pełnomocnik powinien powołać się na nie, wskazując jego datę, zakres i 

okoliczności wymienione w art. 87.> 

§ 4. W przypadku złożenia wniosku w sposób opisany w § 3 i 3
1
 doręczenia orzeczeń i pism 

sądowych dokonywane będą osobom składającym tą drogą wniosek za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie rejestrowe. 

§ 5. Orzeczenia i pisma sądowe wysłane w sposób, o którym mowa w § 4, uznaje się za 

doręczone z datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. W 

przypadku braku takiego potwierdzenia doręczenie uznaje się za skuteczne z upływem 14 

dni od daty umieszczenia korespondencji w systemie teleinformatycznym określonym w 

§ 4. 

 

Art. 694
4
. 

§ 1. Dokumenty, na których podstawie dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, 

składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. 

§ 1
1
. Ilekroć konieczne jest badanie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 4, do 

wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć dokument uzyskany z systemu 

teleinformatycznego umożliwiający sądowi weryfikację istnienia i treści tytułu 

wykonawczego. Przed rozpoznaniem tego wniosku istnienie i treść tytułu wykonawczego 

podlegają zweryfikowaniu przez sędziego lub referendarza sądowego w systemie 

teleinformatycznym. 

[§ 2. Dokumenty, o których mowa w § 1, składane drogą elektroniczną, powinny być 

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu.] 

<§ 2. Dokumenty, o których mowa w § 1, składane drogą elektroniczną, powinny być 

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).> 

§ 2
1
. Dokumenty, o których mowa w § 1, dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

o której mowa w art. 694
3
 § 3

1
, składane drogą elektroniczną, mogą być także opatrzone 

innym podpisem elektronicznym, który spełnia wymagania dotyczące podpisu 

elektronicznego osób zawierających umowę takiej spółki. 

§ 3. Wypisy aktów notarialnych, wyciągi, odpisy i poświadczenia dokumentów mogą być 

przesłane do sądu drogą elektroniczną, jeżeli notariusz opatrzył je bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
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USTAWA z dnia 29 września 1994 r. O RACHUNKOWOŚCI (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z 

późn. zm.) 

Art. 2. 

1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej "ustawą", stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 

3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej: 

1)   spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz 

spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem 

Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego; 

2)  osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych 

oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i 

operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w 

walucie polskiej 1 200 000 euro; 

3)   jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o 

obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów 

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów, 

4)   gmin, powiatów, województw i ich związków, a także: 

a)  państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych, 

b)  gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych, 

c)  (uchylona); 

5)   jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o 

których mowa w pkt 1 i 2; 

6)   oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej; 

7)   jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań 

zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego lub funduszów celowych - od początku roku obrotowego, w którym 

dotacje lub subwencje zostały im przyznane. 

2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki 

partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku 

następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów 

i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie 

polskiej 1.200.000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem 

roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego 

w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. 

<2a. Do spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody 

netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok 

obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro i które 

nie stosują zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie ust. 2, stosuje się 

art. 70a.> 



- 17 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3. Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń 

Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", stosują przepisy ustawy oraz przepisy 

wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR. 

4. Kościelne osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej prowadzą rachunkowość 

zgodnie z przepisami wewnętrznymi tych osób. 

 

<Art. 70a. 

Kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, 

której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za 

poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 

euro i która nie stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie art. 2 

ust. 2, składa w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 

6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku 

sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. – O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1203 oraz z 2014 r. poz. 1161 i 1306)  

 

[Art. 11. 

1. W aktach rejestrowych prowadzi się zbiór wzorów podpisów osób upoważnionych do 

reprezentowania podmiotu wpisanego do Rejestru. 

2. Każdy ma prawo zapoznać się z wzorami podpisów, o których mowa w ust. 1.] 

 

Art. 19. 

1. Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje 

wpis z urzędu. 

[2. Wniosek o wpis do Rejestru składa się na urzędowym formularzu. Składając wniosek, 

wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu - 

również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.] 

<2. Wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu albo na formularzu 

udostępnionym w systemie teleinformatycznym. Składając wniosek, wnioskodawca 

bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu – również 

opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.> 

2a. Wnioski można także składać na niebarwnych formularzach stanowiących wydruki 

komputerowe lub będących kserokopiami formularzy urzędowych. 

[2b. Wnioski składane drogą elektroniczną powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
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Wniosek o wpis spółki, o której mowa w art. 8a ust. 1 pkt 6, składany drogą elektroniczną 

może być także opatrzony innym podpisem elektronicznym, który spełnia wymagania 

dotyczące podpisu elektronicznego osób zawierających umowę takiej spółki.] 

<2b. Wnioski składane drogą elektroniczną powinny być opatrzone bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Platformy Usług 

Administracji Publicznej (ePUAP). Wniosek o pierwszy wpis spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca 

umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, składany drogą 

elektroniczną może być także opatrzony innym podpisem elektronicznym.> 

3. Wniosek złożony z naruszeniem przepisu ust. 2 lub nieprawidłowo wypełniony podlega 

zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. Przepisu art. 130
1
 Kodeksu 

postępowania cywilnego nie stosuje się. 

3a. W razie wystąpienia innych braków niż wymienione w ust. 2 i 3, przepis art. 130 Kodeksu 

postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio. 

[3b. Wniosek o wpis do Rejestru spółki, o której mowa w art. 8a ust. 1 pkt 6, złożony drogą 

elektroniczną i nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma 

do sądu.] 

<3b. Wniosek o wpis do Rejestru spółki, której umowa została zawarta przy 

wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, 

złożony drogą elektroniczną i nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże 

z wniesieniem pisma do sądu.> 

4. W razie zwrócenia wniosku zgodnie z ust. 3 może on być ponownie złożony w terminie 7 

dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie jest 

dotknięty brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie 

następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków 

uprzednio niewskazanych. 

5. Urzędowe formularze są udostępniane w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej 

Ministerstwa Sprawiedliwości. 

6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory, sposób i miejsca 

udostępniania urzędowych formularzy. Formularze te powinny odpowiadać wymaganiom 

przewidzianym dla pism procesowych oraz zawierać niezbędne pouczenia dla stron co do 

sposobu ich wypełniania, wnoszenia i skutków niedostosowania wniosku do tych 

wymagań. 

[7. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb złożenia wniosku o wpis do 

Rejestru spółki, o której mowa w art. 8a ust. 1 pkt 6, mając na względzie ułatwienie 

rejestracji spółek, potrzebę zapewnienia sprawności postępowania, a także zabezpieczenia 

danych zgromadzonych w systemie, w tym danych osobowych.] 

<7. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb złożenia wniosku o 

wpis do Rejestru spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca 
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umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, oraz składania innych 

wniosków przez te spółki, mając na względzie potrzebę ułatwienia rejestracji spółek, 

zapewnienia sprawności postępowania, a także konieczność zabezpieczenia danych 

zgromadzonych w systemie, w tym danych osobowych.> 

 

Art. 19a. 

[1. Do wniosku o wpis podmiotu podlegającego obowiązkowi wpisu do Rejestru dołącza się 

uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem 

sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania tego podmiotu lub 

prokurenta. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku zmiany osób upoważnionych do 

reprezentowania podmiotu wpisanego do Rejestru lub prokurenta. 

2a. W przypadku wniosku o wpis spółki, o której mowa w art. 8a ust. 1 pkt 6, wzory podpisów 

członków zarządu uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub 

upoważnionym pracownikiem sądu, składa się do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od 

dnia wpisu spółki do Rejestru. Wniosek o przyjęcie takiego dokumentu do akt nie podlega 

opłacie sądowej.] 

3. (uchylony). 

3a. (uchylony). 

4. (uchylony). 

<5. Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, 

likwidatorów i prokurentów należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie. 

Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która 

podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, 

albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną 

osobę lub w umowie spółki. 

6. Wniosek dotyczący wyłącznie wpisu wzmianki wskazanej w art. 40 pkt 7 nie podlega 

opłacie sądowej i opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Postanowienia uwzględniającego taki wniosek nie doręcza się wnioskodawcy.> 

 

Art. 20a. 

1. Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego 

wpływu do sądu. 

[2. Wniosek o wpis spółki, o której mowa w art. 8a ust. 1 pkt 6, sąd rejestrowy rozpoznaje w 

terminie jednego dnia od daty jego wpływu.] 

<2. Wniosek o wpis spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca 

umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, sąd rejestrowy rozpoznaje w 

terminie jednego dnia od daty jego wpływu.> 

3. Jeżeli rozpoznanie wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, wymaga wezwania do usunięcia 

przeszkody do dokonania wpisu, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od 

usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę, co nie uchybia terminom określonym w 

przepisach szczególnych. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników 
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postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później niż 

w terminie miesiąca. 

 

Art. 40. 

W dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane: 

1)  przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - nie więcej niż 

dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy, 

z tym że w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów 

zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów 

reasekuracji przedmiot działalności i przedmiot przeważającej działalności określa się dla 

oddziału; 

[2)   wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z oznaczeniem dat ich złożenia;] 

<2) wzmiankę o złożeniu sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z oznaczeniem dat ich złożenia i roku 

obrotowego;> 

3)   wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało 

obowiązkowi badania przez biegłego, na podstawie przepisów o rachunkowości; 

4)   wzmiankę o złożeniu uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania 

finansowego i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub 

pokryciu straty; 

5)   wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności, jeżeli przepisy o rachunkowości 

wymagają jego złożenia do sądu rejestrowego; 

6)   (uchylony). 

<7) wzmiankę o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego; 

 8) informację o dniu kończącym rok obrotowy.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH 

CYWILNYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025, 1296 i 1306)  

 

Art. 52. 

<1.> Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w 

rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, chyba że przepis szczególny 

stanowi inaczej. 

<2. Opłatę stałą w kwocie 250 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie w 

rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki jawnej, spółki 

komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których umowy 

zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych w systemie 

teleinformatycznym.> 
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Art. 55. 

<1.> Opłatę stałą w kwocie 250 złotych pobiera się od wniosku o dokonanie zmiany wpisu 

dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców. 

<2. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie w 

rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany dotyczącej 

spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

dokonanej przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie 

teleinformatycznym.> 

 

[Art. 104a. 

W elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz do złożenia wniosku o wpis do 

Krajowego Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę 

zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

udostępnianego w systemie teleinformatycznym przepisów art. 96 ust. 1 pkt 10, art. 100-103, 

art. 104 ust. 2 i art. 105 nie stosuje się.] 

 

<Art. 104a. 

W elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz do złożenia wniosku o wpis do 

Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowa została zawarta przy 

wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, 

przepisów art. 96 ust. 1 pkt 10, art. 100–103, art. 104 ust. 2 i art. 105 nie stosuje się.> 

 

 


