
 

 1 

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Poz. 1133 

 

 

USTAWA 
z dnia 21 kwietnia 2017 r. 

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

cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 
 

(...) 

 

Art. 1. 

W ustawie 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 i 1089) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 157
1
: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

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

umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycz-

nym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwier-

dzonym profilem zaufanym ePUAP.”, 

b) § 6 otrzymuje brzmienie: 

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

cji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania konta w systemie teleinformatycznym, 

sposób korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związa-

nych 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 zabez-

pieczenia danych zgromadzonych w systemie, w tym danych osobowych.”; 

2) w art. 167 § 4 otrzymuje brzmienie: 

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

niu wzorca umowy. Do zgłoszenia tej spółki należy dołączyć, sporządzone na formularzach udo-

stępnianych w systemie teleinformatycznym: 

1) umowę spółki opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwier-

dzonym profilem zaufanym ePUAP; 

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

nalnej 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 wkła-

dy 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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