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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 10 marca 2011 r.

Druk nr 1130 B

SPRAWOZDANIE
KOMISJI USTAWODAWCZEJ
o uchwalonej przez Sejm w dniu 25 lutego 2011 r.
ustawie o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych
innych ustaw

Marszałek Senatu dnia 1 marca 2011 r. skierował ustawę do Komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 10 marca 2011 r.
- Komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Piotr Zientarski

projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lutego
2011 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw,
wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 1, w art. 1571:
a) w § 1 skreśla się wyrazy "i wymaga wypełnienia formularza umowy zawartego w tym
systemie",
b) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu
wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy zawartego w tym
systemie i opatrzenia umowy podpisem elektronicznym.
c) po § 2 dodaje się § … w brzmieniu:
"§ …. Umowa, o której mowa w § 1, zawarta jest po wprowadzeniu do systemu
teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą
opatrzenia ich podpisem elektronicznym.";

2)

w art. 1 w pkt 1, w art. 1571 w § 3:
a) w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy "i wymaga formy aktu notarialnego",
b) skreśla się zdanie drugie;

-23)

w art. 1 w pkt 1, w art. 1571 dodaje się § 5 w brzmieniu:
"§ 5. 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 z ograniczoną
odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagania
dotyczące podpisu elektronicznego osób zawierających umowę takiej spółki oraz
osób podpisujących listę wspólników i oświadczenie o wniesieniu wkładów na
pokrycie kapitału zakładowego (dane umożliwiające weryfikowanie tożsamości),
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.";

4)

w art. 1 w pkt 2:
a) w zdaniu wstępnym po wyrazach "§ 11" dodaje się wyrazy "i 12 ",
b) w § 11 skreśla się zdanie drugie,
c) dodaje się § 12 w brzmieniu:
"§ 12. Podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane po wpisie do rejestru spółki,
której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, może być pokryte
wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.";

5)

w art. 2 w pkt 1 w lit. a, w § 3a wyrazy "powinien być opatrzony podpisem
elektronicznym" zastępuje się wyrazami "może być także opatrzony innym podpisem
elektronicznym, który spełnia wymagania dotyczące podpisu elektronicznego osób
zawierających umowę takiej spółki";

6)

w art. 2 w pkt 1:
a) w lit. a:
- w zdaniu wstępnym wyrazy "§ 3a i 3b" zastępuje się wyrazami "§ 31 i 32" oraz
§ 3a i 3b oznacza się jako § 31 i 32,
- w § 3b wyrazy "§ 3a" zastępuje się wyrazami "§ 31",
b) w lit. b, w § 4 wyraz "3a" zastępuje się wyrazem "31";
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7)

w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) w art. 6944 po § 2 dodaje się § 21 w brzmieniu:
"§ 21. Dokumenty, o których mowa w § 1, dotyczące spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, o której mowa w art. 6943 § § 31, składane drogą
elektroniczną, mogą być także opatrzone innym podpisem elektronicznym,
który

spełnia

wymagania

dotyczące

podpisu

elektronicznego

osób

zawierających umowę takiej spółki.";";

8)

w art. 3 skreśla się pkt 2;

9)

w art. 3 w pkt 3:
a) w lit. a, w ust. 2b po wyrazach "innym podpisem elektronicznym" dodaje się wyrazy
", który spełnia wymagania dotyczące podpisu elektronicznego osób zawierających
umowę takiej spółki",
b) w lit. c, 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, o której mowa w art. 8a ust. 1 pkt 6, mając na
względzie ułatwienie rejestracji spółek, potrzebę zapewnienia sprawności
postępowania, a także zabezpieczenia danych zgromadzonych w systemie, w tym
danych osobowych.".
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