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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Poz. 1579 

 

 

USTAWA 
z dnia 5 września 2016 r. 

 
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 

 
(...) 

 

Art. 71. 

W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1578) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 10 w § 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Oświadczenia zbywcy i nabywcy wymagają w takiej sytuacji opatrzenia kwalifikowanym podpi-

sem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.”; 

2) w art. 23
1
 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Zawarcie umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia 

formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifi-

kowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.”; 

3) w art. 40
1
 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu wzorca uchwały wymaga wypełnienia formularza 

uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia uchwały kwalifikowanymi 

podpisami elektronicznymi albo podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP. Uchwała 

taka jest równoważna z uchwałą w formie pisemnej.”; 

4) w art. 41 § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Uchwałę, o której mowa w § 3, opatruje się kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi al-

bo podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP. Uchwała taka jest równoważna  

z uchwałą w formie pisemnej.”; 

5) w art. 58 w § 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu wzorca uchwały wymaga wypełnienia formularza uchwały 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia uchwały kwalifikowanymi podpisami 

elektronicznymi albo podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP.”; 

6) w art. 106
1
 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Zawarcie umowy spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypeł-

nienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP.”; 

7) w art. 180 w § 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Oświadczenia zbywcy i nabywcy opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.”; 
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8) w art. 188 § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 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 sporządzona przy wykorzystaniu wzorca udo-

stępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicz-

nym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.”; 

9) w art. 208 § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10. Uchwałę, o której mowa w § 9, opatruje się kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi 

albo podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP. Uchwała taka jest równoważna  

z uchwałą w formie pisemnej.”; 

10) w art. 240
1
 w § 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Prawo głosu wykonuje się przez oświadczenie złożone w systemie teleinformatycznym, opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP.”; 

11) w art. 259
1
 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Oświadczenia wymagają złożenia ich w systemie teleinformatycznym i opatrzenia kwalifikowa-

nym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.”; 

12) w art. 270 pkt 2
1
 otrzymuje brzmienie: 

„2
1
) w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, rów-

nież uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifi-

kowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;”; 

13) w art. 412
1
 w § 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.”. 
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