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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  21 kwietnia 2017 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 

 

(druk nr 488) 

 

 

 

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

z 2016 r. poz. 1578, 1579, 2255 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 791) 

 

Art. 157
1
. 

§ 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.] 

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

wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w 

systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

§ 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. 

§ 4. (uchylony). 

§ 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 
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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 innych czynności wykonywanych w systemie 

teleinformatycznym, a także 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.] 

<§ 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 innych czynności 

wykonywanych w systemie teleinformatycznym, mając na względzie ułatwienie 

zakładania i funkcjonowania spółek, potrzebę zapewnienia sprawności 

postępowania oraz ochrony bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego, 

a także zabezpieczenia danych zgromadzonych w systemie, w tym danych 

osobowych.> 

 

Art. 167. 

§ 1. Do zgłoszenia spółki należy dołączyć: 

1)   umowę spółki; 

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. 
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§ 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. 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.] 

<§ 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 kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP; 

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

i wartości nominalnej udziałów każdego z nich, opatrzoną przez każdego 

z członków zarządu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP; 

3) oświadczenie wszystkich członków zarządu opatrzone przez każdego z nich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału 

zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeżeli 

wkłady zostały wniesione najpóźniej w chwili zgłoszenia spółki.> 
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§ 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)  (uchylony). 

 

 

 

 

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

z 2016 r. poz. 1822, 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. 

§ 2
1
. Brak organu lub brak w składzie organu powołanego do reprezentacji podmiotu 

podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego nie stanowi przeszkody do 

dokonania wpisu z urzędu. 

§ 3. Wniosek złożony do sądu rejestrowego drogą elektroniczną opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

[§ 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 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 
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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.] 

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

sądowych będą dokonywane 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, opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem 

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

przesłane do sądu drogą elektroniczną, jeżeli notariusz opatrzył je kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

 

 

 

 

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

z 2017 r. poz. 700) 

 

Art. 19. 

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

wpis z urzędu. 

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 opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 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.] 

<2b. Wnioski składane drogą elektroniczną są opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

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, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu 

wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, złożony drogą 
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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, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca 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. 

 


