
NajwaŜniejsze przepisy kodeksu spółek handlowych 
 
Art. 1571 § 1. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością moŜe być równieŜ 
zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
udostępnianego w systemie teleinformatycznym (wzorzec umowy). 
§ 2. Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu 
wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy zawartego w systemie 
teleinformatycznym i opatrzenia umowy podpisem elektronicznym. 
§ 3. 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. 
§ 4. Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawartej przy 
wykorzystaniu wzorca umowy jest moŜliwa po zarejestrowaniu spółki. 
§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzorzec umowy mając 
na względzie potrzebę ułatwienia zakładania spółek, zapewnienia sprawności 
postępowania przy ich zakładaniu oraz postępowania sądowego w przedmiocie ich 
rejestracji, a takŜe 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 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 
umoŜliwiające weryfikowanie toŜsamości), mając na względzie ułatwienie zakładania 
spółek, potrzebę zapewnienia sprawności postępowania oraz ochrony bezpieczeństwa i 
pewności obrotu gospodarczego, a takŜe zabezpieczenia danych zgromadzonych w 
systemie, w tym danych osobowych. 
 

Art. 158.  
 § 11. ( W przypadku spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy 
na pokrycie kapitału zakładowego wnosi się wyłącznie wkłady pienięŜne. Pokrycie 
kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niŜ w terminie siedmiu dni od dnia 
jej wpisu do rejestru 
 

Art. 167 § 4.  Przepisów § 1-3 nie stosuje się do zgłoszenia spółki, której umowę zawarto 
przy wykorzystaniu wzorca umowy. Do zgłoszenia tej spółki naleŜy dołączyć, 
sporządzone na formularzach udostępnianych w systemie teleinformatycznym: 
  1)   umowę spółki opatrzoną podpisem elektronicznym, 
  2)   listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i 
wartości nominalnej udziałów kaŜdego z nich, opatrzoną przez wszystkich członków 
zarządu podpisem elektronicznym, 
  3)   oświadczenie wszystkich członków zarządu opatrzone podpisem elektronicznym, Ŝe 
wkłady pienięŜne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich 



wspólników w całości wniesione, jeŜeli wkłady zostały wniesione najpóźniej w chwili 
zgłoszenia spółki. 
§ 5.  Zarząd spółki, o której mowa w § 4, w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do 
rejestru, składa do sądu rejestrowego: 
  1)   oświadczenie wszystkich członków zarządu, Ŝe wkłady pienięŜne na pokrycie 
kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeŜeli 
oświadczenie takie nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki, 
  2)   złoŜone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków 
zarządu. 
 

Art. 206. §1.  Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej 
i elektronicznej, a takŜe informacje na stronach internetowych spółki, powinny zawierać: 
  1)   firmę spółki, jej siedzibę i adres, 
  2)   oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki 
oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru, 
  3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP), 
  4)    wysokość kapitału zakładowego, a dla spółki, której umowę zawarto przy 
wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego, takŜe 
informację, Ŝe wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione. 
 


