
Marzec 2015Nowe regulacje dla spó³ek tworzonych na podstawie wzorca umowy 

Od 15 stycznia 2015 r. obowi¹zuj¹ nowe 

mo¿liwoœci w zakresie zak³adania i aktualizacji 

danych spó³ek przez Internet. To ci¹g dalszy 

zmian zapocz¹tkowanych nowelizacj¹ Kodeksu 

spó³ek handlowych z 2012 r., w ramach której 

ustawodawca zezwoli³ na rejestracjê spó³ek 

z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ przez 

Internet (tzw. S24).

Nowelizacja wprowadzi³a mo¿liwoœæ zawierania 

umów spó³ek jawnej i komandytowej z wykorzy-

staniem wzorca, udostêpnionego w systemie 

teleinformatycznym (bez wymogu formy aktu 

notarialnego w przypadku spó³ki komandytowej). 

Podobnie jak w regulacji S24, wniosek o rejestra-

cjê bêdzie rozpoznany w ci¹gu jednego dnia, 

ale wymogiem jest wniesienie przez wspólników 

wk³adów pieniê¿nych (wykluczony jest aport).

Podpisy elektroniczne i prokura

W ramach S24 wymagany by³ podpis elektroniczny. 

Od 15 stycznia, w przypadku spó³ek jawnej i koman-

dytowej, konieczne jest posiadanie i korzystanie 

z bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfiko-

wanego przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego 

certyfikatu albo z podpisu potwierdzonego profilem 

zaufanym ePUAP przy wszelkich czynnoœciach 

wykonywanych w systemie teleinformatycznym. 

Kolejn¹ innowacj¹ w zakresie spó³ek utworzonych 

na podstawie wzorca umowy, jest mo¿liwoœæ usta-

nowienia prokury przy wykorzystaniu wzorca 

uchwa³y udostêpnionego w systemie teleinforma-

tycznym. Jak na razie opcja ta jest przewidziana 

dla nowych spó³ek elektronicznych, za³o¿onych 

po 15 stycznia 2015 r. S24 za³o¿one przed t¹ 

dat¹, bêd¹ mog³y ustanawiaæ prokurê przez 

Internet dopiero po 31 marca 2016 r.

Co nowego dla S24

Przede wszystkim skrócono termin na zg³oszenie 

do rejestru umowy sp. z o.o. zawartej przy 

pomocy wzorca umowy. Zamiast 6 miesiêcy, jak 

w przypadku rejestracji spó³ki z o.o. tradycyjn¹ 

metod¹, umowa S24 musi zostaæ zg³oszona 

w terminie 7 dni, w przeciwnym razie umowa 

spó³ki ulegnie rozwi¹zaniu. Nowelizacja pozwala 

tak¿e na zmianê umowy spó³ki z o.o. zawartej 

przy pomocy wzorca umowy jeszcze przed jej 

rejestracj¹.

Brak wzorów podpisów w spó³kach 

kapita³owych

Istotn¹ nowoœci¹ w zakresie rejestracji spó³ek 

kapita³owych jest zniesienie wymogu sk³adania 

wzorów podpisów cz³onków zarz¹du, likwidatorów 

oraz prokurentów, zamiast których podmiot musi 

ka¿dorazowo do³¹czyæ pisemn¹ zgodê tych osób 

na powo³anie. Zamiast takiej zgody, osoba 

powo³ana mo¿e:

podpisaæ wniosek o wpis albo
udzieliæ pe³nomocnictwa do rejestracji
b¹dŸ te¿ wyraziæ zgodê w protokole 

z posiedzenia organu powo³uj¹cego lub 

w umowie spó³ki.

Niestety nowelizacja nie objê³a swoim zakresem 

oddzia³ów przedstawicielstw zagranicznych. 

Przedsiêbiorca zagraniczny nadal musi do³¹czyæ 

poœwiadczony notarialnie wzór podpisu osoby 

upowa¿nionej w oddziale do reprezentowania 

przedsiêbiorcy zagranicznego do wniosku 

rejestracyjnego oddzia³u czy zmieniaj¹cego tak¹ 

osobê. 
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Nowe oœwiadczenie dla spó³ki jawnej osób 

fizycznych lub spó³ki partnerskiej

Nowelizacja wprowadzi³a wymóg sk³adania 

w s¹dzie rejestrowym oœwiadczenia o braku 

obowi¹zku sporz¹dzania i z³o¿enia rocznego 

sprawozdania finansowego w terminie 

6 miesiêcy od dnia koñcz¹cego rok obrotowy. 

Taka koniecznoœæ powsta³a dla kierowników 

jednostki, bêd¹cej spó³k¹ jawn¹ osób fizycznych 

lub spó³k¹ partnersk¹, której przychody netto 

ze sprzeda¿y towarów, produktów i operacji 

finansowych za poprzedni rok obrotowy 

wynios³y mniej ni¿ równowartoœæ w walucie 

polskiej 1 200 000 euro, i która nie stosuje 

zasad rachunkowoœci okreœlonych ustaw¹ 

o rachunkowoœci. 

Nowelizacja przewiduje, ¿e ka¿da spó³ka wpisana 

do rejestru po 15 stycznia 2015 r. sk³ada wniosek 

o wpis informacji o dniu koñcz¹cym rok obrotowy 

wraz z pierwszym wnioskiem o wpis wzmianki 

o z³o¿eniu sprawozdania finansowego. 
Mo¿na równie¿ z³o¿yæ odrêbny wniosek 

o wpis dnia koñcz¹cego rok obrotowy. ¯aden 

ze wspomnianych sposobów ujawnienia tej 

informacji nie podlegaj op³acie. Jeœli wpis o dniu 

koñcz¹cym rok obrotowy nie zostanie dokonany 

z inicjatywy podmiotu, s¹d uzupe³ni tê informacjê 

z urzêdu w ci¹gu 12 miesiêcy.

Koszt rejestracji spó³ek powsta³ych przy 

wykorzystaniu wzorca umowy po 15 stycznia 

2015 r. wynosi 250 z³.
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