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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 23 lipca 2019 r.      

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 

(druk nr 1242) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest umożliwienie odbywania zgromadzeń wspólników w spółce 

z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych zgromadzenia 

wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością odbywają się – co do zasady – 

w siedzibie spółki, tj. w miejscowości, w której znajduje się siedziba spółki. W drodze 

wyjątku, jeżeli przewiduje to umowa spółki albo wszyscy wspólnicy wyrażą stosowną zgodę 

na piśmie, możliwe jest odbycie zgromadzenia wspólników w innym miejscu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Podejmowanie uchwał przez wspólników z wykorzystaniem 

Internetu możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy spółka została założona w internetowym 

systemie S-24. 

W myśl dodawanego do Kodeksu spółek handlowych art. 234
1
 § 1, umowa spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie mogła dopuszczać udział w zgromadzeniu 

wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co będzie obejmowało 

w szczególności: 

1) transmisję obrad zgromadzenia wspólników w czasie rzeczywistym; 

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której wspólnicy mogą 

wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w miejscu 

innym niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników; 
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3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku 

zgromadzenia wspólników. 

W następstwie dopuszczenia udziału w zgromadzeniu wspólników przy  wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, zmieniono przepis, dotyczący protokołu 

ze zgromadzenia wspólników. Przyjęto, że w przypadku głosowania przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej do protokołu będzie dołączana lista wspólników 

głosujących w ten sposób. Podpisy uczestników zgromadzenia wspólników odbytego 

w trybie dodawanego art. 234
1
 nie będą wymagane. 

Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania są analogiczne do tych, które obowiązują 

w odniesieniu do spółki akcyjnej. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 84. posiedzeniu w dniu 19 lipca 2019 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem prezydenckim (druk sejmowy nr 3142). Marszałek Sejmu skierował projekt do 

Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia. Komisja po  

rozpatrzeniu  projektu w dniach 15 marca 2019 r. i 2 lipca 2019 r. wniosła o jego uchwalenie 

w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 3561). 

Rząd wyraził pozytywne stanowisko do projektu, wskazując jednocześnie na potrzebę 

niewielkiej korekty niektórych rozwiązań, w celu uspójnienia ich z przepisami dotyczącymi 

spółki akcyjnej, regulującymi analogiczną problematykę. 

W trakcie prac nad projektem w Sejmie dokonano zmian, które wynikały ze stanowiska 

Rządu. W szczególności zrezygnowano z przepisu, przewidującego, że  przy wykonywaniu 

prawa głosu na zgromadzeniu wspólników, w którym wspólnicy mogą brać udział przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wspólnik będzie mógł zgłosić sprzeciw 

co do uchwały. Nie zdecydowano się również na rozwiązanie przewidujące, że do uchwał 

podejmowanych na zgromadzeniu wspólników, w których można brać udział przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie będzie się stosowało art. 247 § 2 

Kodeksu spółek handlowych (tajne glosowanie). Ponadto sformułowano przepisy dotyczące 

treści i warunków sporządzania protokołu z takiego zgromadzenia analogicznie do przepisów 

dotyczących spółki akcyjnej. 
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III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


