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W dniu 2 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu przyjął 
do rozpoznania w trybie postępowania grupowego pozew 
zbiorowy Obligatariuszy spółki Creditia S.A., reprezentowanych 
przez prawników z Kancelarii GGLegal. Postępowanie toczy się 
pod sygnaturą akt I C 537/17.

W ramach postępowania posiadacze imiennych obligacji 
korporacyjnych wyemitowanych przez Spółkę dochodzą 
od emitenta natychmiastowego wykupu z powodu 
niewykonywania zobowiązań wynikających z obligacji, 
tj. niewypłacania odsetek od obligacji na warunkach 
wynikających z propozycji nabycia oraz wykupu obligacji 
w przypadkach, w których upłynął już termin zapadalności. 

Podczas pierwszej rozprawy Sąd Okręgowy w Poznaniu 
wydał postanowienie o przyjęciu sprawy do rozpoznania 
w postępowaniu grupowym oraz udzielił zabezpieczenia do 
wysokości łącznej kwoty wszystkich roszczeń. Postanowienie 
o przyjęciu sprawy do rozpoznania jest prawomocne, co 
oznacza, że w dalszej kolejności Sąd zarządzi publikację 
w prasie o zasięgu ogólnokrajowym ogłoszenia o wszczęciu 
postępowania grupowego, zawierającego informację o sposobie 
i trybie przystąpienia do grupy.

Więcej informacji o postępowaniu oraz zasadach przystąpienia 
znajduje się na naszej stronie: www.gglegal.pl.
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ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYCINKI DRZEW

W dniu 17 czerwca 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 t.j. z późn. zm.).

Najważniejsze zmiany dotyczą usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są 
wycinane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Co więcej, zmianie uległa wysokość, na której mierzony 
jest obwód pnia – z pomiaru na wysokości 130 cm do pomiaru na wysokości 5 cm.

Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie 
przekracza:

• 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli obwód pnia przekracza wskazane wyżej wartości, to zamiar usunięcia drzewa 
należy zgłosić do odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia 
gminny urzędnik dokona oględzin drzewa. W terminie 14 dni od dnia oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, 
wnieść sprzeciw. Przy czym za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce 
pocztowej albo dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. Nowelizacja wprowadza też możliwość wydania przed 
upływem 14-dniowego terminu zaświadczenia o  braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. 

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od oględzin konieczne będzie złożenie nowego zgłoszenia. 

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ma związek 
z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ 
nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Nowelizacja przewiduje wydanie przez ministra środowiska rozporządzenia określającego wysokość stawek opłat dla 
poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew lub krzewów w  zależności od obwodu pnia drzewa lub powierzchni krzewu. Do 
czasu wydania tego rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosowane będą stawki maksymalne 
(określone w ustawie o ochronie przyrody).

Nowelizacja przywraca także konieczność uzgodnienia zezwolenia na usunięcie drzew w  pasie drogowym drogi publicznej 
(z wyłączeniem obcych gatunków topoli) z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

adw. Magdalena Grykowska
Head of Litigation
magdalena.grykowska@gglegal.pl
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DONIOSŁY WYROK EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW 
CZŁOWIEKA – PROBLEM OGRANICZONEGO ZAUFANIA 

WZGLĘDEM OPINII BIEGŁYCH

Dnia 6 czerwca 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej: ETPC) wydał ciekawy wyrok1, którego konkluzja może stać się 
orężem w rękach profesjonalnych pełnomocników, zmagających się na co dzień z nierzetelnymi opiniami biegłych sądowych.

Skargę do ETPC przeciwko Turcji wnieśli Erdinç i Nursen Kurt, będący rodzicami dziewczynki Duru Kurt. W związku z chorobą 
małoletnia Duru Kurt trafiła do szpitala, gdzie przeszła dwie operacje, na które zgodę wyrazili jej rodzice (ojciec dziewczynki 
dwukrotnie podpisał stosowny formularz, opisujący potencjalne ryzyka związane z  zabiegami). Kilka miesięcy później zespół lekarzy 
stwierdził, że Duru Kurt cierpi na nieuleczalne zaburzenie rozwoju psychosomatycznego, powstałe w związku z  niedotlenieniem 
mózgu. U dziewczynki stwierdzono, aż 92% stopień niepełnosprawności.  

Kilka lat po pierwszej operacji Duru Kurt, jej rodzice wnieśli powództwo przeciwko szpitalowi. W sprawie powołano biegłych, 
którzy nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości w przebiegu leczenia dziewczynki, przeciwnie uznali, że zespół lekarski nie 
popełnił żadnego błędu, a w czasie obu operacji dziewczynka cierpiała już na wrodzoną wadę serca (określaną jako zespół Blanda, 
White’a i Garlanda). Rodzice dziewczynki zakwestionowali opinię biegłych, wskazując, że jest niekompletna oraz nie odpowiada na 
wiele kluczowych pytań związanych z przebiegiem leczenia małoletniej. Mimo to, sąd I instancji oddalił wniosek Erdinç i Nursen 
Kurt o  sporządzenie opinii uzupełniającej, a także oddalił pozew. Sprawa dotarła aż do tureckiego Sądu Najwyższego, który uznał, 
że oddalenie powództwa było zasadne. 

Pomimo że Erdinç i Nursen Kurt oparli swoją skargę na zarzutach naruszenia art. 2 (prawo do życia), art. 6 (prawo do rzetelnego 
procesu sądowego) oraz art. 13 EKPC2 (prawo do skutecznego środka odwoławczego), ETPC uznał, że zasadnym jest rozpoznanie 
sprawy także w kontekście art. 8 EKPC, przewidującego prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. W ocenie ETPC 
to właśnie ten artykuł został naruszony przez tureckie państwo.  

Niezależnie od stwierdzonego naruszenia i jego uzasadnienia, ETPC wskazał, że w  omawianej sprawie sądy orzekające oddaliły 
żądania Erdinç i Nursen Kurt, powołując się na opinię biegłych, którzy nie doszukali się błędów w sztuce lekarzy sprawujących 
opiekę nad dziewczynką. Sądy krajowe zignorowały przy tym zastrzeżenia stawiane opinii przez skarżących (w zakresie jej 
przydatności i  zupełności), przejawiając wręcz bezkrytyczną postawę względem opiniujących.   

ETPC uznał, że opinia sporządzona w sprawie nie odpowiadała na fundamentalne pytanie – w jakim stopniu lekarze przyczynili się 
do powstania szkody oraz na ile postępowali zgodnie z nowoczesnymi standardami leczenia. ETPC zauważył przy tym, że opinia 
nie precyzowała również jakie procedury zastosowano po operacji dziecka, podczas gdy do uszkodzenia neurologicznego doszło 
najprawdopodobniej bezpośrednio po jednej z nich. W efekcie ETPC uznał, że opinia biegłych była niewystraczająca dla oceny, czy 
lekarze powinni ponieść odpowiedzialność za stan zdrowia Duru Kurt. 

Jak zauważył ETPC, mimo że tureckie sądy krajowe nie były związane treścią opinii biegłych, to opinia ta, jako stanowiąca 
teoretycznie przejaw wiedzy specjalnej, miała kluczowy wpływ na treść rozstrzygnięcia. Uznanie przez sądy orzekające w sprawie, 
że sporządzona opinia była zupełna (pomimo licznych zarzutów jej stawianych), pozwoliło ETPC na wniosek, że Erdinç i Nursen 
Kurt oraz ich córka nie otrzymali właściwej sądowej ochrony, która odpowiadałaby wymaganiom wynikającym z art. 8 EKPC. 

Wyrok ETPC stanowi wyraźny sygnał, że opinie niepełne, nielogiczne, czy też wewnętrznie sprzeczne nie mogą być podstawą 
rozstrzygnięcia sądów. Sądy nie mogą we własnym zakresie naprawiać błędów biegłych (np. poprzez ignorowanie zarzutów 
stawianych przez strony), czy też orzekać w oparciu o nieuzasadnione opinie. 

Powyższe, choć oczywiste na pierwszy rzut oka stanowi potwierdzenie tego, że opinia biegłego ma charakter pomocniczy, a nie 
wiążący dla sądu. Sąd orzekający w sprawie powinien zatem zastosować metodę ograniczonego zaufania względem opinii biegłych 
i pozwolić stronom zgłaszać swoje wątpliwości.

1. Wyrok ETPC z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie Erdinç Kurt i inni przeciwko Turcji (skarga nr 50772/11).
2.Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protoko-

łami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. 2010 nr 90 poz. 587).

adw. Paulina Rumińska
Senior Associate
paulina.ruminska@gglegal.pl
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POPRAWA OTOCZENIA PRAWNEGO PRZEDSIĘBIORCY 
– UWAGI NA TLE PROCESU BUDOWLANEGO

W poprzednim wydaniu Biuletynu przedstawione zostały zmiany dotyczące trybu notyfikacyjnego w procesie inwestycyjno-
budowlanym, wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego 
przedsiębiorców1. Obok zmian o charakterze proceduralnym ustawa wprowadziła również inne zmiany ułatwiające przedsiębiorcom 
prowadzenie działalności inwestycyjnej.

UTRZYMANIE KIERUNKU DEREGULACYJNEGO  
Istotnym obszarem wprowadzonych zmian jest poszerzenie zakresu wolności gospodarczej. Ustawa stanowi kolejny akt prawny, 
który zastępuje obowiązek pozwolenia na budowę obowiązkiem zgłoszenia robót budowlanych, a niektóre roboty budowlane 
wręcz całkowicie uwalnia od jakiejkolwiek reglamentacji. Jako szczególnie istotne z perspektywy praktyki należy uznać zniesienie 
obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla przebudowy budynków, których budowa wymaga pozwolenia na budowę 
– w przypadku gdy planowane roboty nie zakładają przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych. 
Przepis ten będzie miał szczególne znaczenie zwłaszcza dla prac wykończeniowych, które nie wpływają na zmianę warunków 
technicznych. Pozytywnie należy ocenić dodanie do katalogu instalacji wewnątrzbudynkowych, zwolnionych z obowiązku 
zgłoszenia robót budowlanych, również instalacji klimatyzacyjnej. Wprowadzone zmiany pokazują, że ustawodawca zwiększa 
zakres wolności budowlanej przede wszystkim dla inwestycji, których obszar oddziaływania ogranicza się do działki, na której są 
realizowane.

ISTOTNE ODSTĄPIENIE OD PROJEKTU BUDOWLANEGO
Problem kwalifikacji, czy odstępstwo od projektu budowlanego ma charakter istotny czy nieistotny, od lat budził kontrowersje. 
W orzecznictwie sądów administracyjnych wykształciła się jednolita linia orzecznicza, wskazująca że przepis art. 36a pr. bud. 
nie przewiduje gradacji umożliwiającej zmianę charakterystycznego parametru w części inwestycji2. W praktyce oznaczało to, 
że nawet najmniejsza zmiana któregoś z  wymiarów obiektu budowlanego – również mieszcząca się w granicach zasad sztuki 
budowlanej – była traktowana jako istotne odstępstwo od projektu budowlanego. Ustawa dokonała  doprecyzowania instytucji 
„istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę”, poprzez 
doprecyzowanie kryteriów uznania odstępstwa za istotne oraz wprowadzenie kryteriów uznania odstępstwa za nieistotne. 
W szczególności zakwalifikowano jako nieistotną zmianę wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego 
obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie nie przekracza 2% wymiarów określonych w projekcie budowlanym, nie zwiększa obszaru 
oddziaływania obiektu, a  także spełnia inne warunki określone w ustawie3. 

CO Z PROJEKTEM KODEKSU URBANISTYCZNO-BUDOWLANEGO
Choć projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego został przedstawiony jeszcze 30 września 2016 r., a następnie zostały 
przeprowadzone szerokie konsultacje społeczne, to prace nad nim mają nadal charakter resortowy. Nie przedstawiono również 
kluczowych do przeprowadzenia reformy przepisów wprowadzających i  przejściowych oraz projektów aktów wykonawczych. 
Kolejne nowelizacje prawa budowlanego oraz innych aktów prawnych regulujących proces inwestycyjno-budowlany niewątpliwie 
rozwiązują problemy inwestorów i poprawiają warunki prowadzenia przez nich działalności.

1. Dz.U.2016.2255.
2. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 13 lipca 2016 r., II SA/Gl 95/16.
3. Zob. art. 36a ust. 5a pr. bud.

dr Dominik Sypniewski
Senior Associate
dominik.sypniewski@gglegal.pl
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LEASING OR LEASE – WHERE ARE THE MAIN LEGAL 
DIFFERENCES

Although both terms from the business perspective may have similar features or effect, legally are different in particular under 
the basic rules set forth in Polish Civil Code where bullet points of these two agreements are defined. The following presents the 
main differences between them.

THE STRUCTURE AS THE KEY DIFFERENCE
Legal definition of the leasing contract is stipulated in the Polish Civil Code (hereinafter: “KC”) upon which the financing party is 
obliged to acquire designated object from a transferor and to hand it over to the user for use or for use and for collection of fruits 
for a definite period and the user shall assume the obligation to pay the financing party, in agreed instalments, the pecuniary 
remuneration equal to at least the price of or remuneration for the acquisition of that thing by the financing party1.

By the lease contract the lessor is obliged to give to the lessee an object for use for a specified or unspecified time and the lessee is 
obliged to pay the lessor the agreed rent, in cash or in performances of another kind2.

In consideration thereof, the first difference regards to the structure of these agreements: 1) in the leasing relation, we point out 
two legal bonds, the one between the financing party and the transferor and the second between the financing party and the user, 
even the leasing still exists as an economical entirety, 2) in the lease relation there is one legal bond between the lessor and the 
lessee. Through its legal nature leasing is often situated between the ownership and the lease. Its function may be recognized as 
crediting the activity of the user.

THE REMUNERATION
The above-mentioned description of the leasing defines its financial and indirect form. In the financial leasing the remuneration 
installments should be equal to the price or to the value of the acquired object. The period of that leasing should reflect to the 
period of economic usability of the object (full depreciation). On the other hand, in the operational leasing the period of use may be 
shorter and may not reflect to the price or value of the object.

That difference makes the operational leasing a closer form to the regular lease contract where the period depends on the parties 
will and may not have any connection with the price or the value of the object.

THE PERIOD 
The leasing contract is defined as a temporary agreement what means that the leasing period must be definite, taking into 
consideration the differences between the financial and operational leasing as mentioned.

The law enables to conclude lease contract for an indefinite period of time, however the lease contract for such a period is not 
common in commercial relations. The business practice applies the lease contract for a definite period as it may be terminated 
only upon occurrence one of the events provided therein3. This enhances the contract relation between the parties  and allows the 
lessor to calculate assumed income from the lease more effectively.

1. Art. 7091 KC
2. Art. 657 § 1 i 2 KC
3. Art. 673 § 3 KC: If the period of the lease is specified, both the lessor and the lessee may terminate the contract of lease by a notice in the events 

provided for in said contract.
Art. 3651 KC: Continuous obligations unlimited in time shall expire after a notice has been given by the debtor or creditor with the observance 
of contractual, statutory or customary time limits and, where there are no such time limits, immediately after said notice has been given.

r. pr. Bartosz Poręba
Senior Associate
bartosz.poreba@gglegal.pl
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LEASING OPTION
Upon the termination of the leasing period, the ownership right to the object may be transferred by the financing party onto 
the user if that was agreed previously by the parties. Even often used in practice, the said right is not an obligatory and does not 
constitute essentialia negotii of the leasing contract under KC. The price of the transfer is calculated in the leasing installments. 
The user may notify the financing party about its demand to transfer the ownership right to the leasing object within one month 
from the lapse of the leasing period, unless the parties settled another term for that notification1.

USEFULNESS AND REPAIRS 
Under KC rules, the financing party is not liable to keep the usefulness of the subject2. The user must keep the object in a proper 
condition and provide maintenance and repairs necessary for maintaining the object in a non-deteriorated condition, subject to 
wear and tear due to proper use. In case of defects of the object occur, the user may pursue guarantee rights directly against the 
transferor (excluding the right to withdraw from the purchase agreement). The financing party may be responsible for the defects 
or repairs only if those arose due to the circumstances for which the financing party is liable.

In the lease relation the lessor must maintain the object in a condition suitable for the agreed use and perform necessary repairs. 
The lessee’s obligation is to provide small outlays (repairs) connected with the ordinary use of the object3.

1. Art. 70916KC: If the financing party assumed the obligation to transfer, after the lapse of the leasing period specified in the contract, the owner-
ship of the thing onto the user without any additional performances, the user may demand that the ownership of the thing be transferred to 
him within one month after the lapse of that period, unless the parties agreed another period.

2. Art. 7094 § 2 KC
3. Art. 664 § 1 i 2 KC
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DOPUSZCZALNOŚĆ WYŁĄCZENIA DZIAŁKI 
Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

W myśl ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (dalej „UoG”) gruntami rolnymi są, w szczególności, 
grunty określone w  ewidencji gruntów jako „użytki rolne”. Jeżeli działka spełnia definicję gruntu rolnego, zachodzi potrzeba 
dokonania analizy dopuszczalności przeprowadzania zmian, które mogłyby umożliwić zmianę klasyfikacji takiej działki na grunt 
o funkcji przemysłowo--usługowej. Pierwszym etapem prowadzącym do realizacji tego celu jest dokonanie zmiany przeznaczenia 
gruntów na cele nierolne.

Zgodnie z generalną zasadą wynikającą z UoG zmiany przeznaczenia gruntów rolnych klasy I-III i gruntów leśnych dokonuje 
się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – zmiana ta wymaga uzyskania zgód organów władzy publicznej, 
wskazanych w rozdziale 2 UoG, o ile nie są spełnione przesłanki wyłączające dany grunt z tego rygoru. Niemniej jednak, zgodnie z 
art. 10a UoG, przepisów rozdziału 2 UoG (przewidujących procedurę zmiany przeznaczenia celu) nie stosuje się do gruntów rolnych 
położonych w granicach administracyjnych miast. W  związku z tym jeżeli działka położona jest w granicach administracyjnych 
miasta, rygory wynikające z rozdziału 2 UoG nie będą miały zastosowania. Zastosowanie będą miały natomiast pozostałe przepisy 
UoG, w tym rozdział 3 przewidujący obowiązek wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Zgodnie z UoG wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z  gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych 
do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, gruntów, 
o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 UoG, może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z 
produkcji rolniczej. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o  wyłączeniu z produkcji rolniczej jest samoistnym postępowaniem, 
toczącym się przed uzyskaniem pozwolenia na budowę1.

W decyzji o wyłączeniu z produkcji rolniczej użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, 
zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 UoG, przeznaczonych na cele nierolnicze, 
określa się obowiązki związane z  wyłączeniem (np. obowiązek zdjęcia i zagospodarowania próchniczej warstwy gleby). W 
takim przypadku organ nie ma obowiązku wyrażenia zgody na wyłączenie gruntów tych klas z produkcji. Natomiast wniosek o 
wyłączenie z produkcji użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i  VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, jest wiążący dla 
organu, a  decyzja ma charakter deklaratoryjny2. W takim przypadku organ nie ma uprawnień do nałożenia na stronę obowiązków 
związanych z wyłączeniem.

Z wyłączeniem gruntów z produkcji wiąże się również konieczność ponoszenia określonych opłat publicznoprawnych. Mianowicie, 
zgodnie z  art. 12 ust. 1 UoG osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji jest obowiązana uiścić należność 
i opłaty roczne; obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z  produkcji. Przez faktyczne wyłączenie 
gruntów z produkcji rozumie się, zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Naczelny Sąd Administracyjny3, „stwierdzenie 
faktu zaprzestania produkcji rolnej w  postaci faktycznego wyłączenia tych gruntów z produkcji rolnej, co oznacza stwierdzenie 
rozpoczęcia innego niż rolnicze użytkowanie gruntów”.

1. Wyrok WSA w Bydgoszczy z dn. 19 lutego 2014 r., sygn. II SA/Bd 1470/13.
2. J. Bieluk, D. Łobos-Kotowska, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz do art. 11, Warszawa 2015.
3. Wyrok NSA z dn. 20 kwietnia 2012 r., sygn. II OSK 174/11.

r. pr. Daria Langer
Senior Associate
daria.langer@gglegal.pl
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ZMIANY W USTAWIE O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

apl. radc. Dominik Hincz
Associate
dominik.hincz@gglegal.pl

ZMIANY KTÓRE WESZŁY W ŻYCIE Z DNIEM 1 CZERWCA 2017 R.
W związku z wejściem w życie art. 4 ustawy z 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 czerwca 2017 r. doszło do zmiany przepisów ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 
Rejestrze Sądowym. Zgodnie z nowelizacją w  przypadku nabycia lub objęcia udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków oraz 
składania do akt rejestrowych dokumentów w trybie art. 9 ust. 2 ustawy, zawierających informacje o zmianach wspólników 
spółki, konieczne będzie złożenie dodatkowego oświadczenia, czy wnioskodawca jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z  24 
marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W przypadku posiadania statusu cudzoziemca, wnioskodawca 
zamieszcza także we wniosku oświadczenie, czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na 
terytorium Polski. W związku z powyższymi zmianami dostosowane zostaną również wzory urzędowych formularzy wniosków 
o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ponadto, art. 3 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy 
o Krajowym Rejestrze Sądowym z 21 grudnia 2017 r. wprowadził duże ułatwienie dla podmiotów korzystających z platformy 
internetowej. Od 1 czerwca 2017 r. wnioski do KRS składane drogą elektroniczną mogą być opatrzone nie tylko kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, ale także podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

ZMIANY PROJEKTOWANE
Trwają także prace legislacyjne nad szeroko zakrojoną nowelizacją ustawy o KRS. Aktualny stan prac nad projektem można 
monitorować na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (rcl.gov.pl), nr druku UA27. W dniu 25 maja 2017 r. RCL 
udostępniło nową wersję projektu nowelizacji.

Z art. 3 ust. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/101/WE, której implementacja jest jedną z funkcji nowelizacji, 
wynika obowiązek ujawniania odpowiednich dokumentów i informacji dotyczących spółek z o.o., spółek komandytowo-akcyjnych 
oraz spółek akcyjnych w biuletynie krajowym, wskazanym do tego celu przez państwo członkowskie. Ustawodawca proponuje więc 
rezygnację z publikacji wpisów oraz zniesienie opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zamian za to wpisy 
do Krajowego Rejestru Sądowego miałyby podlegać ogłoszeniu w ogólnodostępnych i bezpłatnych sieciach teleinformatycznych. 

Ponadto, projekt przewiduje utworzenie przez Krajową Radę Notarialną elektronicznego repozytorium wypisów aktów 
i protokołów notarialnych. Aby bowiem możliwe było składanie przez strony wszystkich dokumentów dołączonych do wniosku 
w formie elektronicznej, niezbędne jest stworzenie rozwiązań umożliwiających złożenie w ten sposób wszystkich dokumentów 
stanowiących podstawę wpisu do rejestru, w tym tych wymagających formy aktu notarialnego.

W uzasadnieniu projektu ustawodawca wskazuje, że przyjęcie proponowanego rozwiązania spowoduje, że po wydaniu 
przez sąd postanowienia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego dane te zostaną jednocześnie opublikowane w systemie 
teleinformatycznym. Ponadto proponowana przez ustawodawcę zmiana zmniejszy obciążenie finansowe podmiotu wnioskującego 
o wpis, bowiem rezygnacja z publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym spowoduje zniesienie konieczności pobierania 
opłaty od takiego ogłoszenia.

Niemniej jednak, mimo zniesienia opłat za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, niektóre przepisy szczególne 
nadal będą przewidywały obowiązek publikacji pewnych zdarzeń w Monitorze (np. przewidziany w Kodeksie spółek handlowych 
obowiązek opublikowania ogłoszenia o wszczęciu likwidacji spółki).

Ustawa co do zasady ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, jednak z licznymi wyjątkami, bowiem zmiany 
najistotniejsze zostały odsunięte do 2018 r. Ustawodawca nie zdołał jednak uchwalić ustawy przed 1 czerwca 2017 r., bowiem 
projekt nadal znajduje się na etapie uzgodnień, w związku z czym należy się spodziewać modyfikacji terminów wejścia w życie 
poszczególnych zmian.
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KONSEKWENCJE NIEZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) (dalej: „Ustawa o rachunkowości”) 
kierownik jednostki zobowiązany jest do złożenia we właściwym rejestrze sądowym rocznego sprawozdania finansowego, 
sprawozdania z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu 
rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a  w  określonych przez Ustawę o rachunkowości 
przypadkach, także sprawozdania z  działalności. 

Przez kierownika jednostki rozumie się członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – 
członków tego organu, z  wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki 
cywilnej – wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej – wspólników prowadzących sprawy 
spółki albo zarząd, w odniesieniu zaś do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariuszy prowadzących 
sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się nią 
właśnie. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym.

Kierownik jednostki zobowiązany jest do złożenia dokumentów w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego. W tym miejscu należy podkreślić, że niezatwierdzenie sprawozdania finansowego nie zwalnia z  obowiązku złożenia 
go w rejestrze sądowym. Należy to uczynić w ciągu 15 dni od upłynięcia terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 

Co istotne, konsekwencje niezłożenia dokumentów do rejestru sądowego obciążają przede wszystkim kierownika jednostki. 
Zgodnie z przepisami Ustawy o  rachunkowości kierownik jednostki w takim wypadku podlega grzywnie albo karze ograniczenia 
wolności. Zgodnie zaś z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 700) (dalej: „Ustawa 
o KRS”) sąd rejestrowy może wezwać do złożenia dokumentów w dodatkowo wyznaczonym 7-- dniowym terminie, pod rygorem 
zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. 
W przypadku niewykonania obowiązków w wyznaczonym terminie, sąd rejestrowy nałoży grzywnę na obowiązanych. Sąd 
rejestrowy może ponowić grzywnę. Przepisy Ustawy o KRS stanowią ponadto, że sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie 
o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w przypadku gdy mimo 
wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe.

Mając na uwadze konsekwencje związane z niezłożeniem sprawozdań finansowych do rejestru sądowego, należy podjąć wszelkie 
niezbędne kroki w celu wypełnienia obowiązków sprawozdawczych spółki.

r. pr. Katarzyna Surowiec
Junior Associate
katarzyna.surowiec@gglegal.pl
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CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW 
RZECZYWISTYCH

W dniu 26 czerwca 2017 r. upłynął termin wdrożenia przez Polskę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 
20 maja 2015  r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu 
(tzw. IV Dyrektywa AML, dalej: Dyrektywa). Dyrektywa ta zaostrza zasady dotyczące przejrzystości działalności podmiotów na 
rynku m.in. poprzez ustanowienie systemu teleinformatycznego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zwanego 
dalej „Rejestrem”.

Jednym z kluczowych rozwiązań wskazanych w projekcie ustawy z dnia 4 maja 2017 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (dalej: Ustawa), służącym implementacji Dyrektywy, jest stworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów 
Rzeczywistych (dalej: Rejestr).

Rejestr, o którym mowa powyżej, stanowić będzie system teleinformatyczny, służący przetwarzaniu informacji o beneficjentach 
rzeczywistych, czyli osobie lub osobach fizycznych:

1. będących ostatecznymi właścicielami klienta lub sprawujących kontrolę nad klientem albo
2. na rzecz których lub w imieniu których stosunki gospodarcze są nawiązywane lub przeprowadzana jest transakcja 

okazjonalna.

Pod pojęciem klienta, o którym mowa powyżej, należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, na rzecz której instytucja obowiązana świadczy usługi lub wykonuje czynności wchodzące 
w  zakres prowadzonej przez nią działalności zawodowej, w tym w szczególności osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z którą instytucja obowiązana nawiązuje stosunki gospodarcze albo na rzecz 
której przeprowadza transakcję okazjonalną. Do zgłoszenia informacji o  beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji będą 
zobowiązane: 1) spółki jawne; 2) spółki komandytowe; 3) spółki komandytowo-akcyjne; 4) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; 
5) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1639 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 452, 724 i 791); 6) fundacje; 7) stowarzyszenia.

Dane, które będą podlegać zgłoszeniu do Rejestru, obejmują:
1. w przypadku podmiotu zobowiązanego: a) nazwę, b) formę organizacyjną podmiotu zobowiązanego, c) siedzibę, d) numer 

w Krajowym Rejestrze Sądowym, e) numer identyfikacji podatkowej;
2.  w przypadku beneficjenta rzeczywistego i członka organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu zobowiązanego: 

a) imię i nazwisko, b) obywatelstwo, c) państwo zamieszkania, d) numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób 
nieposiadających numeru PESEL, e) informację o skali i charakterze posiadanego udziału przez beneficjenta rzeczywistego.

Organem właściwym w sprawach Rejestru będzie minister właściwy do spraw finansów publicznych. Zgłoszenie informacji 
do Rejestru będzie następować nieodpłatnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Do dokonania zgłoszenia będzie 
uprawniony podmiot do reprezentacji wskazanych powyżej spółek, stowarzyszeń lub fundacji, np. członek zarządu. Reprezentant 
będzie zgłaszał wymagane informacje zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Zgodnie z projektem Ustawy, dane o  beneficjentach rzeczywistych powinny być zgłaszane do Rejestru przez ww. 
zobowiązane podmioty nie później niż w terminie 7 dni od wpisu danego podmiotu w  Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku 
zmiany przekazanych informacji – w  terminie 2 dni od ich zmiany.

W celu zapewnienia, aby dane gromadzone w Rejestrze były odpowiednie, dokładne i aktualne, zgłoszenie ich do Rejestru będzie 
następować pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W rezultacie, każdy z  reprezentantów będzie 
musiał posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny. Zgodnie z art. 64 projektu Ustawy, Rejestr będzie jawny, a udostępnianie 
informacji zgromadzonych w rejestrze nieodpłatne.

Głównym celem wprowadzanych regulacji jest podjęcie próby walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu poprzez 
ujawnienie podmiotów, które realnie decydują o losach danej spółki, fundacji czy stowarzyszeniu. Obecnie projekt Ustawy jest 
w trakcie opiniowania.

apl. adw. Jolanta Brym
Associate
jolanta.brym@gglegal.pl
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W dniu 11 maja 2017 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks pracy – oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 29 maja 2017 r.

INDYWIDUALNY RACHUNEK PŁATNIKA
Głównym celem przedmiotowej nowelizacji jest wprowadzenie indywidualnych rachunków, przypisanych dla każdego płatnika 
składek. Na takich indywidualnych rachunkach będą księgowane łączne wpłaty płatnika na wszystkie należności, które pobiera 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na przypisany do siebie rachunek każdy płatnik będzie dokonywał zatem wpłat należności 
z tytułu składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Przypisanie indywidualnego numeru rachunku składkowego konkretnemu płatnikowi zmierzać ma do usprawnienia identyfikacji 
wpłat i zapobiegać często występującym dotychczas wpłatom niezidentyfikowanym. Wpłaty będą dokonywane jednym 
przelewem, co powinno przyczynić się również do oszczędności czasu przy realizowaniu obowiązku opłacania składek zarówno po 
stronie płatnika, jak i ZUS. Po otrzymaniu składek zadaniem ZUS będzie natomiast rozdysponowanie środków między poszczególne 
fundusze i ich dysponentów. Co istotne, numer indywidualnego rachunku będzie również nowym identyfikatorem płatnika składek. 
Opisane wyżej zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

USTALANIE PŁATNIKA SKŁADEK PRZEZ ZUS
Wcześniej, bo już 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw (a zatem już 13 czerwca 2017 r.) weszła w życie druga, zdecydowanie 
bardziej kontrowersyjna zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Formalnie, ma ona na celu zwalczanie zjawiska 
fikcyjnego outsourcingu pracowników w celu ograniczania wydatków płatników, jednak jej skutki mogą okazać się dużo dalej idące.

Na gruncie tej zmiany, jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego pracownicy ZUS dojdą do wniosku, że osoba zgłaszająca 
pracowników do ubezpieczeń społecznych w  rzeczywistości dokonała fikcyjnego zgłoszenia, będą mogli ustalić samodzielnie 
innego płatnika składek. W takiej sytuacji ZUS wyda decyzje zarówno zgłaszającemu, jak i ustalonemu płatnikowi. 

W przypadku gdy składki były przez zgłaszającego opłacane, sytuacja będzie jasna, bowiem ZUS dokona zaliczenia składek 
wpłaconych przez zgłaszającego na poczet należności ustalonego przez siebie płatnika. Natomiast, gdy zgłaszający nie dopełnił 
obowiązku opłacania składek, a następnie ZUS ustali, że płatnikiem składek w tej sytuacji był zupełnie inny podmiot, to płatnik 
ustalony przez ZUS będzie odpowiedzialny za wszelkie niewykonane zobowiązania. 

W sytuacji nieprawidłowego ustalenia przez ZUS płatnika składek, nowe przepisy mogą doprowadzić do bardzo szkodliwych 
skutków wobec przedsiębiorców, którzy nie ponoszą winy za jakiekolwiek nieprawidłowości. Przedsiębiorca niesłusznie uznany 
przez ZUS za płatnika składek może zostać zobowiązany np. do uregulowania zaległości z tytułu niezapłaconych składek za innego 
przedsiębiorcę tylko dlatego, że kupił u niego towar lub usługę, zaś ZUS niewłaściwie ocenił tę sytuację jako fikcyjny outsourcing.

NOWELIZACJA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZASAD 
OPŁACANIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

adw. Paulina Gromadzińska
Senior Associate
paulina.gromadzinska@gglegal.pl
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Zawieranie umów licencyjnych na oprogramowanie komputerowe stało się już nieodłącznym elementem związanym z normalnym 
funkcjonowaniem wielu przedsiębiorstw, które opierają swoje działanie na niezawodnym oprogramowaniu. Wciąż jednak słabo 
uregulowane są zagadnienia dot. zabezpieczeń licencjobiorcy na wypadek, między innymi, ogłoszenia upadłości licencjodawcy.

NIEPEWNOŚĆ PRZEPISÓW
Szczególnie niebezpieczne są w tym zakresie uregulowania zawarte w art. 98 ust. 1 prawa upadłościowego, na mocy którego syndyk 
może od umowy odstąpić ze skutkiem na dzień ogłoszenia upadłości. W praktyce takie odstąpienie wywołuje skutek „ex tunc”, 
a  tym samym, kształtuje taki stan prawny, jak gdyby dana umowa obowiązywała tylko do dnia ogłoszenia upadłości1. Co więcej, 
umowa, od której syndyk odstąpił, przestaje obowiązywać i upadły nie może domagać się jej wykonania ani w  toku postępowania 
upadłościowego, ani też po ukończeniu lub umorzeniu postępowania.

Zgodnie z art. 99 prawa upadłościowego w razie odstąpienia od umowy przez syndyka, strona może jedynie: „dochodzić 
w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu wykonania zobowiązania i poniesionych strat, zgłaszając te wierzytelności 
sędziemu-komisarzowi”.

ZABEZPIECZENIE W PRAKTYCE
Aby zapobiec powyższym uciążliwościom, w praktyce wykształciły się dwa sposoby zabezpieczenia interesów licencjobiorcy na 
wypadek upadłości licencjodawcy tj.: (I)  ustanowienie użytkowania praw lub (II) zawarcie umowy depozytu kodu źródłowego (tzw. 
„software escrow”), o której będzie mowa w dalszej części artykułu.

Na mocy umowy depozytu kodu źródłowego, twórca oprogramowania deponuje kod źródłowy u  depozytariusza – najczęściej 
jest to wyspecjalizowana firma, tzw. „agent escrow” – i  zezwala mu na wydanie go licencjobiorcy w razie zaistnienia określonych 
umową okoliczności, takich jak m.in.: ogłoszenie upadłości licencjodawcy, zaprzestanie rozwijania produktu, niewywiązywanie się 
ze zobowiązań do aktualizacji lub nieusuwanie usterek w  oprogramowaniu.

KORZYŚCI Z COMPUTER SOFTWARE ESCROW
Umowa depozytu daje licencjobiorcy gwarancję, że w przypadku jednej z wyżej wymienionych sytuacji otrzyma kod źródłowy 
i będzie mógł samodzielnie lub przy pomocy osób trzecich usuwać błędy lub rozwijać posiadane oprogramowanie, co może okazać 
się niezbędne dla celów kontynuowania prowadzenia działalności gospodarczej, opartej na wykorzystaniu oprogramowania 
komputerowego.

Co jest dodatkowo warte odnotowana, umowa depozytu gwarantuje twórcy oprogramowania bezpieczeństwo kodu – jest on 
odpowiednio zabezpieczony i  niedostępny dla osób trzecich, a  jednocześnie przez cały okres obowiązywania umowy „software 
escrow”, kod źródłowy jest specjalnie zabezpieczany i chroniony nawet na wypadek katastrof naturalnych.

Nie powinno więc dziwić, że „escrow oprogramowanie” jest coraz częstszym warunkiem, stawianym przez przedsiębiorstwa przy 
zawieraniu umów licencji na oprogramowanie, które w najbliższym czasie z pewnością tylko zyska na popularności.

1. S. Gurgul, Prawo  upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, wyd. 10, Warszawa 2016 s. 266.

„COMPUTER SOFTWARE ESCROW” 
CZYLI SKUTECZNY SPOSÓB ZABEZPIECZENIA 

LICENCJOBIORCY PROGRAMU KOMPUTEROWEGO

apl. adw. Anna Żurkiewicz
Junior Associate
anna.zurkiewicz@gglegal.pl
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adw. Magdalena Łopatowska-Mikołajczyk
Associate
magdalena.lopatowska@gglegal.pl ISTOTNE ZMIANY PRZY ZAKŁADANIU SPÓŁEK Z O.O. 

W  SYSTEMIE S-24

Dnia 13 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o  zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym1. Ustawa ta wprowadza istotne zmiany dotyczące 
zawierania umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy w systemie teleinformatycznym, 
czyli w zwanym potocznie systemie S-24.

Dotychczas bowiem, do zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w opisany powyżej sposób wystarczające 
było wypełnienie formularza umowy, zawartego w systemie teleinformatycznym, oraz opatrzenie go podpisem elektronicznym. 
Podpisanie umowy sprowadzało się zatem do założenia odpowiedniego konta w ww. systemie, zabezpieczonego hasłem,  za pomocą 
którego należało „podpisać” umowę. Był to tak zwany „zwykły podpis elektroniczny”, czyli podpis złożony poprzez podanie hasła do 
konta założonego w systemie teleinformatycznym.

Zgodnie zaś z powołaną na wstępie nowelizacją ustawy, na mocy której zmienione zostały art. 1571 § 2 k.s.h. oraz 167 § 4 k.s.h., do 
zawarcia umowy spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca, obecnie będzie wymagane opatrzenie 
takiej umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP będą również musiały zostać 
opatrzone załączniki do tej umowy, tj.

1. lista wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i  wartości nominalnej udziałów każdego z nich 
– opatrzona odpowiednim podpisem przez każdego ze wspólników, oraz

2.  oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez 
wszystkich wspólników w całości wniesione, jeżeli wkłady zostały wniesione najpóźniej w chwili zgłoszenia spółki – 
opatrzone odpowiednim podpisem przez każdego z członków zarządu.

Aby zatem „podpisać” wymienione powyżej dokumenty, konieczne będzie uzyskanie odpowiedniego podpisu. Oczywiście, każdy 
wspólnik i członek zarządu będzie musiał dysponować własnym podpisem.

W celu uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego należy zakupić od uprawnionego podmiotu odpowiedni program 
i urządzenie, którego koszt to ok. 200 zł. W celu uzyskania profilu zaufanego w systemie ePUAP (Elektronicznej Platformie Usług 
Administracji Publicznej) należy w pierwszej kolejności założyć konto w tym systemie. Wraz z kontem należy złożyć wniosek 
o przyznanie profilu zaufanego. Aby móc zacząć korzystać z ww. profilu, należy potwierdzić swoją tożsamość w terminie 14 dni 
w wybranym przez siebie we wniosku miejscu (w wybranym urzędzie administracji publicznej).

Dopiero jeden z dwóch opisanych powyżej sposobów podpisania wzorca umowy umożliwi przyszłym wspólnikom założenie spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością w systemie S-24.

Z pewnością omawiana zmiana ma ograniczyć zakładanie fikcyjnych spółek poprzez dodatkową kontrolę osób składających podpisy 
na umowie. Wydaje się jednak, że zmiana ta przyczyni się jedynie do ograniczenia funkcjonowania systemu S-24. Dla osób, które 
chcą bowiem jednorazowo założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (a które nie korzystają na co dzień z kwalifikowanych 
podpisów lub profilu zaufanego), będzie to dodatkowe utrudnienie, wymagające poświęcenia czasu, a przy kwalifikowanym 
podpisie elektronicznym – także dodatkowych nakładów. Należy zatem uznać, iż znowelizowany sposób zawierania umowy spółki 
przy wykorzystaniu wzorca umowy utracił swoje najważniejsze cechy, tj. szybkość i  prostotę.

1. Dz.U.2017.1133 z dnia 2017.06.12.
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