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projekt
U S T A W A
z dnia ………… 2014 r.
o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 1)
Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z
2013 r., poz. 1030) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 4 w § 1 w pkt 11 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 12–15 w
brzmieniu:
„12) wzorzec umowy – wzorzec umowy spółki udostępniony w systemie
teleinformatycznym,
13) podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP - 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 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz.
183),
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 bądź 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) w art. 10 dodaje się § 4 i 5 w brzmieniu:
„§ 4. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki, której umowa
zawarta została 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

1

Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawę z dnia 17 listopada
1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawę z
dnia 20 sierpnia 1997 r. – o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych.

www.klub.platforma.org

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.
§ 5. Oświadczenia woli złożone w sposób, o którym mowa w § 4, są równoważne z
oświadczeniami woli złożonymi w formie pisemnej.”;
3) po art. 23 dodaje się art. 231 w brzmieniu:
„Art. 231 § 1. Umowa spółki jawnej może być również zawarta 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 e-PUAP.
§ 3. Umowa spółki jawnej, o której mowa w § 1, zawarta jest 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 postępowania sądowego w przedmiocie ich rejestracji, wdrożenie
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
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gospodarczego, a także zabezpieczenia danych zgromadzonych w systemie, w tym
danych osobowych.”;
4) w art. 26 § 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„§ 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) po art. 40 dodaje się art. 401 w brzmieniu:
„Art. 401. § 1. Wspólnicy spółki, której umowa zawarta została 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
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wzorca

wymaga
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formularza uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia
uchwały bezpiecznymi podpisami elektronicznymi weryfikowanymi przy pomocy
ważnych kwalifikowanych certyfikatów albo podpisami potwierdzonymi profilem
zaufanym e-PUAP. Uchwała taka jest równoważna uchwale w formie pisemnej.”;
6) w art. 41 dodaje się § 3 i 4 w brzmieniu:
„§ 3. W spółce, której umowa zawarta została przy wykorzystaniu wzorca umowy,
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udostępnionego w systemie teleinformatycznym. W takim przypadku wniosek o wpis do
rejestru składany jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 4. Uchwały, o których mowa w § 3, opatrzone powinny być bezpiecznymi
podpisami elektronicznymi weryfikowanymi przy pomocy ważnych kwalifikowanych
certyfikatów albo podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym e-PUAP i są
równoważne z oświadczeniami w formie pisemnej.”;
7) w art. 48 po § 1 dodaje się § 1¹ w brzmieniu:
„§ 1¹. W przypadku zawarcia lub zmiany umowy spółki przy wykorzystaniu
wzorca umowy wkład wspólnika może być pieniężny, polegać na przeniesieniu

własności rzeczy ruchomej lub praw do programu komputerowego oraz świadczeniu
pracy przez wspólnika.”;
8) w art. 58 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje § 2 w brzmieniu:
„§ 2. Uchwała o rozwiązaniu spółki, której umowa zawarta została przy
wykorzystaniu wzorca umowy, może zostać podjęta przy wykorzystaniu wzorca
uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Podjęcie uchwały przy
wykorzystaniu wzorca wymaga wypełnienia formularza uchwały udostępnionego w
systemie teleinformatycznym i opatrzenia jej bezpiecznymi podpisami elektronicznymi
weryfikowanymi przy pomocy ważnych kwalifikowanych certyfikatów albo podpisami
potwierdzonymi profilem zaufanym e-PUAP. Uchwała taka jest równoważna uchwale w
formie pisemnej.”;
9) w art. 74 uchyla się § 2;
10) w art. 103 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje § 2 w brzmieniu:
„§ 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.”;
11) po art. 106 dodaje się art. 1061 w brzmieniu:
„Art. 1061 § 1. Umowa spółki komandytowej może być również zawarta przy
wykorzystaniu wzorca umowy.
§ 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 e-PUAP.
§ 3. Umowa spółki komandytowej, o której mowa w § 1, zawarta jest 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 postępowania sądowego w przedmiocie ich rejestracji,
wdrożenie 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 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.”;
12) w art. 1571:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być również
zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy.”,
b) uchyla się § 4,
c) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 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
postępowania sądowego w przedmiocie ich rejestracji, wdrożenie ułatwień w ich
funkcjonowaniu, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności
obrotu gospodarczego.”;
13) w art. 158 § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane po wpisie do rejestru
spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, może być pokryte
wyłącznie wkładami pieniężnymi, jeżeli zmiany umowy spółki dokonano przy
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odpowiedzialnością, a w przypadku, gdy zmiany umowy spółki dokonano w formie
aktu notarialnego - także wkładami niepieniężnymi.";
14) w art. 167:
a) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w
całości przez wszystkich wspólników,”,
b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Adresy członków zarządu, o których mowa w art. 166 § 1 pkt 5, 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.”,
c) w § 5 uchyla się pkt 2;
15) w art. 169 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:
„§ 2. W przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu
wzorca umowy, termin, o którym mowa w § 1 wynosi 7 dni.”;
16) w art. 180 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:
„§ 2. W przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu
wzorca umowy, zbycie przez wspólnika udziałów jest również możliwe przy
wykorzystaniu 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 e-PUAP.”;
17) w art. 188 dodaje się § 4 w brzmieniu:
„§ 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
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weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.”;
18) w art. 208 dodaje się § 9 - 11 w brzmieniu:

„§ 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. Uchwały, o których mowa w § 9, opatrzone powinny być bezpiecznymi
podpisami elektronicznymi weryfikowanymi przy pomocy ważnych kwalifikowanych
certyfikatów albo podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym e-PUAP i są
równoważne z oświadczeniami w formie pisemnej.
§ 11. Na zasadach określonych w § 9 i 10 można podjąć również uchwałę o
zmianie adresu spółki”;
19) w art. 210:
a) po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu:
„§ 11. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1, udzielone w celu zawarcia z
członkiem zarządu umowy spółki, która ma być zawarta przy wykorzystaniu
wzorca umowy, może być udzielone przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w
systemie teleinformatycznym.”,
b) dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 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.”;
20) po art. 240 dodaje się art. 2401 w brzmieniu:
„Art. 2401. § 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 e-PUAP. Przy
wykonywaniu prawa głosu wspólnik może zgłosić sprzeciw co do uchwały. Uchwała
jest równoważna uchwale sporządzonej 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.”;
21) w art. 248 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Uchwały pisemne, powzięte zgodnie z art. 227 § 2, zarząd wpisuje do księgi
protokołów. Uchwały powzięte zgodnie z art. 2401 dołącza się do księgi protokołów w
postaci wydruków uchwał z systemu teleinformatycznego poświadczonych podpisami
zarządu.”;
22) w art. 255 dodaje się § 4 w brzmieniu:
„§ 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. 2401. Uchwała jest równoważna uchwale, o
której mowa w § 3.”;
23) po art. 259 dodaje się art. 2591 w brzmieniu:
„Art. 2591. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego dotyczy spółki, której
umowa zawarta została 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.”
24) w art. 270 po pkt 2 dodaje się pkt 21 w brzmieniu:
„21) 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 e-PUAP.”;
25) w art. 277 uchyla się § 2;
26) w art. 321 uchyla się § 3;
27) w art. 379:

a) po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu:
„§ 11. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1, udzielone w celu zawarcia z
członkiem zarządu umowy spółki, która ma być zawarta przy wykorzystaniu
wzorca umowy, może być udzielone przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w
systemie teleinformatycznym.”,
b) po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu:
§ 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.”;
28) w art. 464 uchyla się § 2;
29) w art. 555 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje § 2 w brzmieniu:
„§ 2. Spółka przekształcona nie może powstać przez jej zawiązanie przy
wykorzystaniu wzorca umowy.”;
30) w art. 5847 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 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.".
Art. 2. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz.
121) uchyla się art. 1099.
Art. 3. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.
z 2014 r. poz. 101 i poz. 293) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 6943:
a) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 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 (e-PUAP).”;
b) § 31 i § 32 otrzymują brzmienie:

„§ 31. 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

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.
§ 32. 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.”;
2) w art. 6944 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 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 (e-PUAP).”.
Art. 4. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz.
330 i z 2014 r. poz. 1100) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„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 oraz przepisy dotyczące określenia roku obrotowego.”;
2) po art. 70 dodaje się art. 70a w brzmieniu:
„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.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. – o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U.
z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.2) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się art. 11;
2) w art. 19:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„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.”,
b) ust. 2b otrzymuje brzmienie:
„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 (e-PUAP). Wniosek o pierwszy wpis
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej przy wykorzystaniu wzorca
umowy

udostępnionego

w

systemie

teleinformatycznym

składany

drogą

elektroniczną może być także opatrzony innym podpisem elektronicznym.”,
c) ust. 3b otrzymuje brzmienie:
„3b. Wniosek o wpis do Rejestru spółki utworzonej przy wykorzystaniu wzorca
umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym złożony drogą
elektroniczną i nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z
wniesieniem pisma do sądu.”,
d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„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 utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy
udostępnionego w systemie teleinformatycznym oraz składania innych wniosków
przez te spółki, mając na względzie ułatwienie rejestracji spółek, potrzebę
zapewnienia

sprawności

postępowania,

a

także

zabezpieczenia

danych

zgromadzonych w systemie, w tym danych osobowych.”;
3) w art. 19a:
2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888, z 2009
r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz.
620 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 142, poz. 828, Nr 144, poz. 851 i Nr 232, poz. 1378.

a) uchyla się ust. 1-2a,
b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„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 udzieliła ona pełnomocnictwa do złożenia wniosku o
wpis albo jej 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.”;
4) w art. 20a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wniosek o wpis spółki utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy
udostępnionego w systemie teleinformatycznym, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie
jednego dnia od daty jego wpływu.”;
5) w art. 40:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wzmiankę o złożeniu sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z oznaczeniem dat ich złożenia
i roku obrotowego,”,
b) dodaje się punkty 7 i 8 w brzmieniu:
„7) wzmiankę o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania
finansowego;
8)

informację o dniu kończącym rok obrotowy.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. zm. 3) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 52 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„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
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44, Nr 152,
poz. 1016 i Nr 197, poz. 1307.

zawarte

przy

wykorzystaniu

wzorców

umowy

udostępnionych

w

systemie

teleinformatycznym”;
2) w art. 55 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„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.”;
3) art. 104a otrzymuje brzmienie:
„Art. 104a. W elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz do złożenia
wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki utworzonej 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.”.
Art. 7. 1. Podmiot wpisany do rejestru w dniu wejścia w życie ustawy, składa wniosek o
wpis informacji z art. 40 pkt 8 ustawy, o której mowa w art. 5, wraz z pierwszym wnioskiem
o wpis wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego złożonym po wejściu w życie
ustawy. Opłatę sądową pobiera się tylko od wniosku o wpis wzmianki o złożeniu
sprawozdania finansowego. W razie złożenia odrębnego wniosku o wpis informacji z art. 40
pkt 8 ustawy, o której mowa w art. 5, nie pobiera się od tego wniosku opłaty sądowej i opłaty
za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postanowienie o wpisaniu
wyłącznie tej wzmianki nie podlega doręczeniu podmiotowi, którego dotyczy.
2. Sąd rejestrowy dokonując wpisu wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego
dokona tym samym postanowieniem wpisu informacji z art. 40 pkt 8 ustawy, o której mowa
w art. 5, również wtedy, gdy nie złożono wniosku o wpis informacji.
3. Jeżeli informacja o dniu kończącym rok obrotowy nie będzie wpisana do rejestru w
terminie dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, sąd rejestrowy dokona wpisu tej
informacji z urzędu. Wydane z urzędu postanowienie dotyczące wyłącznie takiego wpisu nie
podlega uzasadnieniu i doręczeniu podmiotowi, którego dotyczy.
Art. 8. Do dnia 31 marca 2016 r. ustanowienie prokury przy wykorzystaniu wzorca
uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym możliwe jest wyłącznie dla
podmiotu nie wpisanego dotychczas do rejestru i podlega zgłoszeniu do rejestru wraz z
pierwszym wnioskiem o wpis.

Art. 9. Do dnia 31 marca 2016 r. wnioski, o których mowa w art. 6943 § 3 oraz
dokumenty, o których mowa w art. 6944 § 2 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, z wyjątkiem wniosków dotyczących złożenia sprawozdania
finansowego oraz rejestracji spółek jawnej i komandytowej utworzonych przy wykorzystaniu
wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, a także dołączanych do tych
wniosków dokumentów, podlegają opatrzeniu bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Art. 10. Do opłat, o których mowa w art. 52 ustawy wskazanej w art. 6, w sprawach
wszczętych i niezakończonych w dniu wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy
dotychczasowe.
Art. 11. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 1571 § 5
ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 1571 § 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2016 r.
Art. 12. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 2, 3
w zakresie dodawanego art. 231 § 4, pkt 5, 8, 11 w zakresie dodawanego art. 1061 § 4, pkt 13,
16-17, 18 w zakresie dodawanego w art. 208 § 11 i pkt 20-24 oraz art. 6 pkt 2, które wchodzą
w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

UZASADNIENIE

I. Potrzeba i cel przygotowania projektu
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw
podyktowany jest potrzebą dalszego ułatwiania podejmowania i prowadzenia działalności
gospodarczej w formie spółek handlowych.
Proponowane w projekcie zmiany mają na celu ułatwienie podejmowania i prowadzenia
działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, spółki komandytowej i spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez rozszerzenie możliwości zawiązania, zmiany i
rozwiązania takich spółek przy wykorzystaniu wzorców udostępnionych w systemie
teleinformatycznym oraz udogodnienia w zakresie składania wniosków do rejestru i w
zakresie uiszczania opłat sądowych od tych wniosków.
Cel opisany wyżej będzie realizowany przede wszystkim przez:
a) wprowadzenie możliwości zawiązania spółki jawnej i spółki komandytowej z
wykorzystaniem wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym (podobnie
jak jest to już uregulowane dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością);
b) umożliwienie dokonywania zmian umowy spółki jawnej, spółki komandytowej
i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zawartej z wykorzystaniem wzorca,
w zakresie jej postanowień zmiennych, przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w
systemie teleinformatycznym;
c) umożliwienie rozwiązania spółki jawnej, spółki komandytowej i spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, działającej na podstawie umowy zawartej z wykorzystaniem wzorca,
poprzez uchwałę podjętą przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego;
d) obniżenie opłat sądowych od wniosków o wpis do rejestru spółek, których umowy zawarto
przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym,
tj. od wniosku o pierwszy wpis oraz wniosku o zarejestrowanie zmian umowy
w zakresie postanowień zmiennych, jeżeli czynności te będą wykonane w systemie
teleinformatycznym i za jego pośrednictwem zgłaszane;
e) zmianę w zakresie wymogów dotyczących podpisu elektronicznego wymaganego
przy składaniu wniosków o wpis oraz innych dokumentów składanych do Krajowego
Rejestru Sądowego, zmierzającą do dopuszczenia obok bezpiecznego podpisu
elektronicznego z ważnym kwalifikowanym certyfikatem podpisu potwierdzonego profilem
zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).
Nadto proponuje się zmianę zakresu informacji zamieszczanych w Krajowym Rejestrze
Sądowym w odniesieniu do kwestii sprawozdań finansowych składanych przez podmioty
wpisane do KRS, co ma za zapewnić realną możliwość egzekwowania przez sądy rejestrowe
obowiązków dotyczących składania sprawozdań finansowych wynikających z przepisów
ustawy o rachunkowości.

II. Stan prawny w dziedzinie, która ma być unormowana
Możliwość elektronicznego zawiązania i zarejestrowania dotyczy obecnie wyłącznie spółki z
o.o. Spółki jawna oraz komandytowa wymagają zawarcia umowy w tradycyjnych formach –
jawna na piśmie, komandytowa w formie aktu notarialnego. Nadto w odniesieniu do spółki z
o.o., której umowa została zawarta z wykorzystaniem wzorca udostępnionego w systemie
teleinformatycznym, możliwe jest tylko zawiązanie spółki. Każda zmiana w umowie spółki
powoduje obowiązek stosowania tradycyjnej formy aktu notarialnego.
III. Szczegółowe zmiany w ustawie - Kodeks spółek handlowych - art. 1 projektu
ustawy (wskazane niżej numery artykułów odnoszą się do k.s.h.)
Art. 4
Do słownika zawartego w art. 4 zostały dodane nowe pojęcia, które z jednej strony je
wyjaśniają, a z drugiej - ułatwiają posługiwanie się tymi pojęciami w dalszej części projektu.
Art. 10
Przepis wprowadza możliwość przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki
osobowej przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Obok
bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym kwalifikowanym certyfikatem projekt
dopuszcza również możliwość podpisu potwierdzonego profilem zaufanym e-PUAP. Takie
rodzaje podpisu, w razie skorzystania z nich w systemie teleinformatycznym, dadzą pewność
identyfikacji stron i daty dokonania czynności, porównywalną z podpisem notarialnie
poświadczonym.
Art. 231
Przepis wprowadza możliwość zawarcia umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca
umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym .
Jeżeli chodzi o wzorzec umowy spółki, to przewiduje się, że do wypełnienia w nim pozostaną
takie elementy, jak: firma i siedziba spółki, przedmiot działalności, dane wspólników, w tym
również reprezentujących spółkę, określenie wkładów, udziału w zyskach i stratach spółki.
Niezależnie od tych postanowień umowy, określanych przez wpisanie danych do pól
opisowych w systemie teleinformatycznym, możliwe będzie, tak jak w przypadku spółki z
o.o., wybranie możliwych alternatywnych postanowień.
Art. 26
Proponuje się rezygnację ze składania do akt rejestrowych wzorów podpisów osób
uprawnionych do reprezentowania spółki jawnej. W praktyce bowiem w zasadzie nie
dokonuje się porównywania dokumentów podpisanych własnoręcznie z wzorami podpisów z
akt rejestrowych. Obowiązek składania wzorów podpisów przewidziany w ustawie o
Krajowym Rejestrze Sądowym i Kodeksie spółek handlowych jest więc w rzeczywistości
tylko obciążeniem wnioskodawców, bez istotnego znaczenia dla bezpieczeństwa obrotu.
Ponadto, aby uniknąć wątpliwości co do sposobu zawiązania spółki jawnej w drodze
przekształcenia ze spółki cywilnej, proponuje się wyraźne wyłączenie możliwości zawiązania
spółki jawnej w ten sposób.
Art. 401 i 41

Proponuje się wprowadzenie możliwości dokonywania przy wykorzystaniu wzorców
udostępnionych w systemie teleinformatycznym zmian umowy spółki jawnej w zakresie
postanowień zmiennych, podejmowania uchwał o ustanowieniu prokury, zmianie adresu czy
też podejmowania uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz dołączenia do
uchwały (w formie elektronicznej) tego sprawozdania.
Art. 48
Proponuje się, aby wkładami do spółki jawnej, której umowa została zawarta przy
wykorzystaniu wzorca umowy, mogły być wkłady pieniężne i niektóre rodzaje wkładów
niepieniężnych, takie jak wniesienie własności rzeczy ruchomej, praw do programów
komputerowych oraz pracy wspólnika. Poza zakresem dopuszczalnych wkładów zostaną te,
które wymagają szczególnej formy wniesienia lub mają szczególny charakter, tj. np.
nieruchomości, przedsiębiorstwo, prawa na dobrach niematerialnych (z wyłączeniem
programów komputerowych, jako rozpowszechnionych i niejednokrotnie związanych ściśle z
wniesieniem własności rzeczy ruchomej np. komputera). Możliwość zawiązania spółki z
wykorzystaniem wzorca umowy powinna być bowiem ograniczona do najbardziej typowych,
rozpowszechnionych i niezbyt skomplikowanych przypadków. Sytuacja, w której sąd
rejestrowy musiałby poddawać analizie możliwość wniesienia skomplikowanych, co do
określenia zakresu i wartości, aportów, jak np. prawa na dobrach niematerialnych,
kolidowałaby z postulatem szybkiego rozpoznawania spraw o wpis takich spółek.
Art. 58
Proponuje się wprowadzenie możliwości podejmowania uchwał o rozwiązaniu spółki jawnej
z wykorzystaniem wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym.
Art. 74
Proponuje się rezygnację ze składania do akt rejestrowych wzorów podpisów likwidatorów
spółki jawnej (por. uzasadnienie do art. 26).
Art. 103
Do spółki komandytowej, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy,
odpowiednie zastosowanie będzie miał np. art. 48 § 11 stanowiący o zakresie dopuszczalnych
wkładów w razie zawarcia lub zmiany umowy spółki przy wykorzystaniu wzorca.

Art. 1061
Patrz uzasadnienie do art. 231. Podkreślenia nadto wymaga, że przy zawiązywaniu spółki
komandytowej przy wykorzystaniu wzorca nie przewiduje się udziału notariusza (zgodnie z
art. 106 k.s.h. „tradycyjna” umowa spółki komandytowej musi być zawarta w formie aktu
notarialnego). Zasadnicze zadania wykonywane przez notariusza są bowiem możliwe do
zrealizowania przez wykorzystanie wzorca umowy. W zakresie postanowień zmiennych
odpowiednie informacje (pouczenia) możliwe są do zaimplementowania w systemie
teleinformatycznym.
W odniesieniu do wzorca umowy spółki komandytowej przewiduje się, iż będzie on zawierał
podobne elementy jak wzorzec umowy spółki jawnej. Dodatkowym elementem przy tego
rodzaju spółce będzie wskazanie sumy komandytowej.
Art. 1571

W związku z tym, że w odniesieniu do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
zawiązywanych przy wykorzystaniu wzorca umowy wprowadza się możliwość dokonywania
zmian umowy spółki z wykorzystaniem wzorca udostępnianego w systemie
teleinformatycznym (art. 255 § 4 k.s.h.), uchyla się § 4 w art. 1571 jako zbędny.
Art. 158
Zmiana w § 1² ma na celu doprecyzowanie, że w przypadku podwyższenia kapitału
zakładowego w spółce, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy,
wkłady na pokrycie tego podwyższenia mogą mieć charakter niepieniężny, ale tylko w
przypadku, kiedy zmiana umowy dokonywana jest w formie aktu notarialnego – nie ma
natomiast takiej możliwości przy zmianie umowy dokonywanej przy wykorzystaniu wzorca.
W takim przypadku na pokrycie podwyższonego kapitału można wnieść wyłącznie wkłady
pieniężne.
Art. 167
Przewiduje się rezygnację ze składania do akt rejestrowych wzorów podpisów członków
zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i z tego względu zmienia się art. 167 § 3
oraz uchyla się art. 167 § 5 pkt 2 (por. uzasadnienie do art. 26), z wyraźnym przy tym
uregulowaniem obowiązku dołączania do wniosku o wpis adresów członków zarządu
(obecnie obowiązek wskazania adresu wypełniany jest poprzez złożenie wzoru podpisu, przy
którym podaje się adres).
Art. 169
Z uwagi na bezpieczeństwo obrotu proponuje się ograniczenie do 7 dni możliwości
funkcjonowania spółki z o.o. zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy i
niezarejestrowanej.
Art. 180
Proponuje się wprowadzenie możliwości dokonania drogą elektroniczną zmiany wspólnika
poprzez zawarcie umowy zbycia udziałów w spółce i zgłoszenia zmiany. W tym zakresie
wymagane będzie skorzystanie z wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym
oraz posłużenie się bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym
certyfikatem albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP. Takie rodzaje
podpisu, w razie skorzystania z nich w systemie teleinformatycznym, dadzą pewność
identyfikacji stron i daty dokonania czynności, porównywalną z podpisem notarialnie
poświadczonym.
Art. 188
Proponowana zmiana wprowadza obowiązek sporządzenia nowej listy wspólników spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej przy wykorzystaniu wzorca w tych przypadkach,
w których zmiana w księdze udziałów następuje w związku z umową zbycia udziałów
zawartą z wykorzystaniem wzorca albo uchwałą podjętą w taki sposób.
Art. 208
W odniesieniu do spółek z o.o. zawiązywanych przy wykorzystaniu wzorca umowy
udostępnionego w systemie teleinformatycznym przewiduje się wprowadzenie możliwości
podjęcia uchwały o ustanowieniu prokury oraz o zmianie adresu spółki z wykorzystaniem
wzorca. W tym zakresie wymagane będzie skorzystanie z wzorca udostępnianego w systemie

teleinformatycznym oraz posłużenie się bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym
kwalifikowanym certyfikatem albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.
Art. 210
Proponuje się wprowadzenie możliwości udzielania pełnomocnictwa, o którym mowa w art.
210 § 1 k.s.h. (por. też art. 379 § 1 k.s.h.), gdy pełnomocnictwo dotyczy umocowania do
zawiązania spółki z wykorzystaniem wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym,
poprzez podjęcie stosownej uchwały z wykorzystaniem wzorca udostępnionego w systemie
teleinformatycznym. Takie rozwiązanie ułatwi korzystanie z instytucji pełnomocnictwa przy
zawiązywaniu spółek z wykorzystaniem wzorca udostępnionego w systemie
teleinformatycznym.
Proponuje się też zniesienie wymogu stosowania formy aktu notarialnego, przewidzianego w
art. 210 § 2 k.s.h. (a także w 379 § 2 k.s.h.), w odniesieniu do czynności (umów) dotyczących
zawiązania spółki z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnionego w systemie
teleinformatycznym i innych wzorców zamieszczonych w tym systemie (np. zmiany umowy
spółki). Należy mieć bowiem na uwadze, że w przypadkach objętych w/w przepisami akt
notarialny ma zagwarantować pewność daty czynności i chronić przed jej antydatowaniem
lub modyfikacją treści, tymczasem te jego funkcje w istocie mogą być realizowane również
przez dokonanie czynności w systemie teleinformatycznym. Tym samym, przy dokonywaniu
czynności w tym systemie, biorąc pod uwagę, że jej data i treść zawsze będą pewne, zbędne
jest stosowanie wymogu aktu notarialnego.
Art. 2401
Aby uniknąć problemów związanych z ustalaniem prawidłowości podejmowania w spółkach,
o których tu mowa, uchwał z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, zakłada się, że
podejmowanie uchwał wymagało będzie oddania głosu (za, przeciw lub wstrzymującego)
przez wszystkich wspólników. Nie będzie to oznaczało konieczności głosowania w jednym
miejscu i czasie. W takiej sytuacji każdy wspólnik powinien posiadać konto w systemie
teleinformatycznym (z zastrzeżeniem, że musi wykorzystywać podpis potwierdzony profilem
zaufanym e-PUAP albo bezpieczny podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym
certyfikatem) i dla ważności uchwały oddać swój głos. Należy zaznaczyć, że rozwiązanie
proponowane co do podejmowania uchwał bazuje na rozwiązaniu znanym z art. 240 k.s.h. i
jest jedynie pewną jego odmianą.

Art. 248
Proponowany przepis nakłada obowiązek załączania do księgi protokołów wydruków uchwał
podjętych przy wykorzystaniu wzorców udostępnianych w systemie teleinformatycznym,
poświadczonych podpisami członków zarządu.
Art. 255
Patrz uzasadnienie do art. 1571.
Art. 2591
Projektowany przepis wprowadza wyjątek od zasady określonej w art. 258 § 2 i art. 259,
odstępując od wymogu formy aktu notarialnego dla wskazanych w tych przepisach

oświadczeń wspólników w przypadku, gdy dotyczy to podwyższenia kapitału zakładowego w
spółce, której umowa została zawarta z wykorzystaniem wzorca i przy zastosowaniu art. 255
§ 4.
Art. 270
Wprowadza się możliwość podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki z o.o. przy wykorzystaniu
wzorca.
Art. 277
Przewiduje się rezygnację ze składania do akt rejestrowych wzorów podpisów likwidatorów
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (por. uzasadnienie do art. 26).
Art. 321
Przewiduje się rezygnację ze składania do akt rejestrowych wzorów podpisów członków
zarządu spółki akcyjnej (por. uzasadnienie do art. 26, 74, 167 i 277).
Art. 379
Patrz uzasadnienie do art. 210.
Art. 464
Patrz uzasadnienie do art. 26, 74, 167, 277 i 321.
Art. 555
Aby uniknąć wątpliwości co do sposobu zawiązania spółki w drodze przekształcenia,
przewiduje się wyraźne wyłączenie możliwości powstania spółki w taki sposób przy
wykorzystaniu wzorca umowy.
Art. 5847
Przepis § 3 w dotychczasowym brzmieniu został wprowadzony przez art. 8 pkt 1 ustawy z
dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
(Dz. U. poz. 1342), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. W przepisie tym błędnie
wskazano spółkę w kontekście dokumentów prowadzonych dla celów podatkowych –
tymczasem chodzi o przedsiębiorcę, który dokonuje przekształcenia w spółkę kapitałową.
Zmiana ma na celu skorygowanie błędnego brzmienia przepisu.
IV. Zmiany w ustawie – Kodeks cywilny - art. 2 projektu ustawy
Jak wskazano wyżej, projekt przewiduje rezygnację ze składania do akt rejestrowych wzorów
podpisów. W konsekwencji zniesienia obowiązku składania wzorów podpisów konieczna jest
również zmiana art. 1099 k.c. w zakresie, w jakim przepis ten wymaga składania przez
prokurenta podpisu zgodnie z wzorem z akt rejestrowych.
V. Zmiany w ustawie – Kodeks postępowania cywilnego - art. 3 projektu ustawy
Dla ułatwienia składania wniosków drogą elektroniczną proponuje się zmiany w zakresie
wymogów dotyczących podpisu elektronicznego wymaganego przy składaniu wniosków o
wpis oraz innych dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego, zmierzające do
dopuszczenia obok bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym kwalifikowanym
certyfikatem podpisu potwierdzonego profilem zaufanym Platformy Usług Administracji

Publicznej (e-PUAP). W tym przypadku planuje się „zrównanie” podpisu potwierdzonego
profilem (e-PUAP) z bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym
certyfikatem. Zmiana ta dotyczyć będzie wszystkich dokumentów składanych do Krajowego
Rejestru Sądowego. Nie będzie się więc ona ograniczała tylko do spółek jawnej,
komandytowej i z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonych z wykorzystaniem wzorca
umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym.
VI. Zmiany w ustawie o rachunkowości – art. 4 projektu ustawy
Dodawany ust. 2a w art. 2 precyzuje, że do spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek
partnerskich, do których nie stosuje się ustawy o rachunkowości na podstawie jej art. 2 ust. 1
albo które nie stosują zasad rachunkowości dobrowolnie na podstawie art. 2 ust. 2 tej ustawy,
zastosowanie ma tylko dodawany art. 70a ustawy o rachunkowości oraz przepisy tej ustawy
dotyczące roku obrotowego.
W dodawanym art. 70a proponuje się wprowadzenie obligatoryjnego zgłaszania informacji o
braku obowiązku składania sprawozdań finansowych przez podmioty wpisane do rejestru
przedsiębiorców KRS, które nie mają tego obowiązku. Propozycja ta jest skorelowana z
proponowanymi zmianami do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (por. zmieniany art.
40 tej ustawy).
VII. Zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym - art. 5 projektu ustawy
Zmiany w zakresie art. 11 i art. 19a są związane z rezygnacją z prowadzenia przez sąd
rejestrowy wzorów podpisów. W projektowanym art. 19a ust. 4 i 5 wprowadza się obowiązek
potwierdzania zgody osób reprezentujących podmiot, a także likwidatora i prokurenta wobec
zniesienia dotychczasowego obowiązku zamieszczania wzorów podpisów.
W art. 19 proponuje się jednoznaczne uregulowanie, iż wniosek składa się na formularzu
udostępnionym w systemie teleinformatycznym, co w kontekście badania formy wniosku
wykluczy utożsamianie wydruku wniosku sporządzonego z wykorzystaniem systemu
teleinformatycznego z tradycyjnym formularzem, a w konsekwencji ograniczy bezzasadne
zwroty wniosków z powodu złożenia wniosku w niewłaściwej formie.
Proponowana zmiana w art. 20a ust. 2 (skreślenie odesłania do art. 8 ust. 1 pkt 6) ma na celu
rozszerzenie przewidzianej w nim zasady rozpoznawania wniosku o wpis spółki do rejestru w
terminie 1 dnia na wszystkie spółki zawiązywane z wykorzystaniem wzorca udostępnionego
w systemie teleinformatycznym, a więc także na spółki jawne i spółki komandytowe.
W proponowanych zmianach do art. 40 przewiduje się obowiązek wpisywania do KRS
okresu, za jaki złożono sprawozdanie finansowe, informacji o braku obowiązku składania
sprawozdań finansowych, a także informacji o dacie końcowej roku obrotowego, co
docelowo pozwoli na automatyczne generowanie przez system teleinformatyczny informacji
o braku wywiązania się przez podmiot wpisany do rejestru z obowiązku złożenia
sprawozdania pomimo upływu terminu i bardziej efektywne egzekwowanie przez sądy
rejestrowe tego obowiązku.
VIII. Zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – art. 6 projektu
ustawy

Proponuje się obniżenie opłat sądowych od wniosku o wpis dotyczący spółki zawiązanej przy
wykorzystaniu wzorca umowy poprzez zmniejszenie opłaty od wniosku o pierwszy wpis do
250 zł (z 500 zł) i od wniosku o zmianę do 200 zł (z 250 zł), przy czym zaznaczyć należy, iż
dotyczy to wniosków zgłaszanych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
Propozycja ta z jednej strony jest uzasadniona faktem, że rozpoznanie wniosków o wpis
spółek tworzonych przy wykorzystaniu wzorca jest szybsze, łatwiejsze i mniej pracochłonne
dla sądów niż w przypadku wniosków tradycyjnych, z drugiej zaś strony ma być zachętą do
korzystania z takiego sposobu zawiązywania (i zgłaszania zmian) spółki.
IX. Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe – art. 7-11 projektu ustawy
Art. 7 projektu określa sposób realizacji obowiązków związanych z poszerzeniem zakresu
danych ujawnianych w KRS o informacje dotyczące roku obrotowego.
Art. 8 przewiduje, że w pierwszym okresie, tj. przed dniem 1 kwietnia 2016 r., ustanowienie
prokury przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym
będzie możliwe tylko wtedy, kiedy będzie dokonywane przy zawiązaniu nowej spółki i
przesłaniu do rejestru wraz z wnioskiem o pierwszy wpis. W innych przypadkach, tj. gdy
ustanowienie prokury i zgłoszenie jej do rejestru będzie skutkowało zmianą już istniejącego
wpisu w rejestrze – będzie to możliwe od 1 kwietnia 2016 r. Taka regulacja wiąże się z
kalendarzem uruchomienia funkcjonalności systemu teleinformatycznego, dotyczących
dokonywania zmian istniejących wpisów.
Z art. 9 projektu wynika, że – za wyjątkiem wniosków wymienionych w tym artykule –
podpis potwierdzony profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP)
będzie mógł być stosowany do składania do KRS wniosków i dokumentów drogą
elektroniczną od 1 kwietnia 2016 r. Odsunięcie w czasie możliwości stosowania e-PUAP-u w
omawianym zakresie podyktowane jest względami technicznymi.
Art. 10 zawiera przepis przejściowy dotyczący opłat sądowych od wniosków o rejestrację w
KRS spółki, której umowa została zawarta z wykorzystaniem wzorca udostępnionego w
systemie teleinformatycznym i związany jest z proponowanym w projekcie wprowadzeniem
niższych opłat od wniosków składanych drogą elektroniczną.
W art. 11 projektu, w związku ze zmianą dotychczasowego upoważnienia ustawowego,
utrzymuje się w mocy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 1571 §
5 k.s.h. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie
określenia wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w
systemie teleinformatycznym (Dz. U. Nr 299, poz. 1774) do czasu wejścia w życie nowego
rozporządzenia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2016 r.
Art. 12 określa datę wejścia w życie projektowanej ustawy.
Z dniem 1 stycznia 2015 r., weszłyby w życie te przepisy, które wprowadzają możliwość
zawiązywania z wykorzystaniem wzorca umowy spółek jawnej i komandytowej (i ich
rejestrację z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP) oraz składanie do KRS drogą
elektroniczną sprawozdań finansowych z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP przez
wszystkie podmioty wpisane do tego Rejestru. Natomiast w późniejszym terminie, tj. z dniem
1 kwietnia 2016 r., weszłyby w życie przepisy umożliwiające dokonywanie zmian oraz

rozwiązywanie spółek jawnych, komandytowych i z ograniczoną odpowiedzialnością przy
wykorzystaniu wzorca, a także przewidujące rozszerzenie funkcjonalności profilu zaufanego
e-PUAP na pozostałe pisma i dokumenty składane do KRS. Takie zróżnicowanie związane
jest względami technicznymi, tj. koniecznością dostosowania systemu teleinformatycznego
KRS, które będzie odbywać się w dwóch etapach.

