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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 19 lipca 2019 r. 

 

o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 

 

(druk nr 1242 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 505) 

<Art. 234
1
. 

§ 1. Umowa spółki może dopuszczać udział w zgromadzeniu wspólników przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje 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; 

3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku 

zgromadzenia wspólników. 

§ 2. W przypadku, gdy umowa spółki dopuszcza udział w zgromadzeniu wspólników 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, udział wspólników w 

zgromadzeniu wspólników może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które 

są niezbędne do identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji 

elektronicznej.> 

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.] 

<§ 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 podpisami uczestników zgromadzenia wspólników oraz listę 

wspólników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Podpisy uczestników zgromadzenia wspólników odbytego w trybie art. 234
1
 nie są 

wymagane. Dowody zwołania zgromadzenia wspólników zarząd powinien dołączyć 

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. 

 


