
 

 

s. 6 

artykuł 4. 

§ 1 pkt 13. (uchylony) 

 

UWAGA! Wszędzie, gdzie w treści ustawy pojawiają się użyte w różnej liczbie wyrazy „podpisem po-

twierdzonym profilem zaufanym ePUAP” zastępuje się je wyrazami ,,podpisem zaufanym". 

 

s. 148 

Artykuł 161. 

(…) 

§ 4. Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji wymaga zawarcia umowy 

przez wspólników. Przepisu nie stosuje się do umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawar-

tej zgodnie z art. 1571. 

 

s. 196 

Artykuł 193. 

(…) 

§ 3. Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały, o której mo-

wa w art. 191 § 1. Jeżeli uchwała zgromadzenia wspólników nie określa dnia dywidendy, dniem dywi-

dendy jest dzień powzięcia uchwały o podziale zysku.  

§ 4. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli zgromadzenie wspólni-

ków nie określi terminu wypłaty dywidendy, jej wypłata powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dy-

widendy.  

 

s. 216 

Artykuł 202. 

(…) 

§ 6. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, czło-

nek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników, o któ-

rym mowa w art. 2331, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zaproszenie na zgromadzenie wspól-

ników zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem 

następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników.  

 

s. 248 

Artykuł 210. 

(…) 

§ 2. W przypadku gdy wspólnik, o którym mowa w art. 173 § 1, jest zarazem jedynym członkiem za-

rządu, przepisu § 1 nie stosuje się. Czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną 

przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności 

prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.  

(…) 

 

s. 272 



Artykuł 231. 

(…) 

§ 4. (uchylony) 

(…) 

 

s. 274 

Artykuł 235. 

(…) 

§ 4. Zwołujący ma prawo odwołania zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem art. 236 § 3.  

  

s. 276 

Artykuł 236. 

(…) 

§ 3. Wspólnik lub wspólnicy, którzy zażądali zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, 

mają wyłączne prawo jego odwołania.  

  

 s. 287 

Artykuł 243. 

(…) 

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Kopię pełnomoc-

nictwa dołącza się do księgi protokołów.  

(…) 

  

 s. 347 

Artykuł 276. 

(…) 

§ 11. Sposób reprezentacji spółki w likwidacji określa się w umowie spółki, uchwale wspólników albo 

orzeczeniu sądu. W każdym przypadku sąd może zmienić sposób reprezentacji spółki w likwidacji.  

 (…) 

  

s. 423 

Artykuł 369. 

(…) 

§ 51. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, czło-

nek zarządu składa rezygnację radzie nadzorczej.  

§ 52. Jeżeli żaden mandat w radzie nadzorczej nie jest obsadzony, członek zarządu składa rezygnację 

akcjonariuszom, zwołując jednocześnie walne zgromadzenie, o którym mowa w art. 3971, chyba że 

statut spółki stanowi inaczej. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu zawiera także oświadczenie o rezy-

gnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano 

walne zgromadzenie.  

 (…) 

  

s. 432 

Artykuł 379. 

(…) 



§ 2. W przypadku gdy akcjonariusz, o którym mowa w art. 303 § 2, jest zarazem jedynym członkiem 

zarządu, przepisu § 1 nie stosuje się. Czynność prawna między tym akcjonariuszem a reprezentowaną 

przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności 

prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.  

(…) 

 

s. 471 

Artykuł 421. 

(…) 

§ 3.  Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz kopiami pełnomoc-

nictw udzielonych przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą 

przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał. 

(…) 

  

s. 515   

Artykuł 531. 

(…) 

§ 21. Spółka, która w toku postępowania o prawo objęte wydzielonym majątkiem, nabyła w wyniku 

podziału przez wydzielenie część majątku spółki dzielonej, wstępuje do postępowania o to prawo w 

miejsce spółki dzielonej bez potrzeby uzyskania zgody strony przeciwnej.  

(…) 

  

  


