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Warszawa, dnia 24 lutego 2015 roku 

 

ALERT PRAWNY  

KANCELARII RADCÓW PRAWNYCH STOPCZYK & MIKULSKI SP. P. 

 

Zmiana Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 
oraz niektórych innych ustaw. 

Co się zmienia:  

 Kodeks Spółek Handlowych; 

 Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym; 

oraz niektóre inne ustawy, takie jak: Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, 
Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Ustawa o rachunkowości.  

Czego dotyczą zmiany – w skrócie: 

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim rejestracji spółek w trybie S24 (przy 
wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym), 
składania wzorów podpisów i wskazywania adresów członków zarządów spółek 
kapitałowych.  

Najważniejsze zmiany: 

 W trybie S24 (przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie 
teleinformatycznym) rejestrować można teraz także spółkę jawną i 
komandytową.  

 W trybie S24 można teraz także dokonać zmian umowy spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

 Wprowadzono możliwości ustanowienia prokury w spółce jawnej, komandytowej i 
z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonych w trybie S24.  

 Niższa opłata za rejestrację dla spółek rejestrowanych w trybie S24 (jawnych, 
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komandytowych i z o.o.) - 250 zł.  

 Skrócony czas, w jakim spółka z o.o. utworzona w trybie S24 może być w fazie 
organizacji (tj. od zawarcia umowy spółki do uzyskania wpisu) - zawiązanie takiej 
spółki musi zostać zgłoszone do KRS w terminie 7 dni. 

 

 Zniesiono obowiązek składania do KRS wzorów podpisów osób 
uprawnionych do reprezentowania spółki handlowej oraz jej likwidatorów.  

 Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, 
likwidatorów i prokurentów należy natomiast dołączyć zgodę tych osób na ich 
powołanie. Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli: 

(i) wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która 
udzieliła pełnomocnictwa do jego podpisania, 

(ii) zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną 
osobę lub w umowie spółki. 

 Wprowadzono obowiązek zgłaszania do KRS każdej zmiany adresów 
członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  

 Nowe druki KRS dotyczące m.in. wpisu spółki handlowej do KRS (tj. KRS-W1, 
KRS-W2, KRS-W3 i KRS-W4).  

Od kiedy obowiązują nowe przepisy: 

Zmiany weszły w życie 15 stycznia 2015 r. 

 

Mam nadzieję, że powyższe informacje okażą się dla Państwa pomocne. 

Gdyby mieli Państwo dalsze pytania lub potrzebujecie Państwo wsparcia naszej Kancelarii 
w związku z przedmiotowymi zmianami w prawie, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

Z poważaniem, 

 

 
______________________ 

Barbara Trefoń-Jabłońska  
Radca prawny  

 

 

_____________________ 

Paulina Żabińska 
adwokat 


