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Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie 

Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw (UD412) 

Lp. 

Jednostka 

redakcyjna, której 

uwaga dotyczy/  

pkt Uzasadnienia/ 

pkt OSR 

Podmiot zgłaszający Uwaga/ Propozycja zmian zapisu 

1.  

Art. 1 pkt 26 (w 

zakresie 

projektowanego art. 

42c ust. 1 oraz 42d pkt 

3) 

Związek Powiatów Polskich 

Zasadnym jest uzupełnienie projektowanego przepisu o obowiązek załączenia do wniosku „uchwały 

wspólników”, o której mowa w art. 866 Kodeksu cywilnego, jeżeli z umowy spółki nie wynika sposób 

reprezentacji spółki wskazany we wniosku.  

 

Projektowany art. 42a ust. 2 pkt 4 stanowi, że informacja o spółce cywilnej, zawiera dane dotyczące 

wspólników, w tym informację o wspólnikach uprawnionych do reprezentacji. 

Zatem CEIDG – na podstawie dokumentów (umowa) przedłożonych przez wspólników spółki cywilnej 

– będzie ujawniała zasady reprezentacji w tym podmiocie. 

Kolejno, projektowany art. 42d pkt 3 stanowi, że wniosek o publikację informacji o spółce cywilnej jest 

niepoprawny gdy nie przedłożono umowy spółki cywilnej podpisanej przez wspólników. 

 

Zgodnie z art. 866 Kodeksu cywilnego w braku odmiennej umowy lub uchwały każdy wspólnik jest 

umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia 

jej spraw. Przepis ten ma charakter względnie obowiązujący, zatem wspólnicy mogą inaczej określić 

sposób reprezentacji – w umowie spółki, zmianie umowy spółki albo uchwale wspólników.  

 

Projektowany art. 42c ust. 1 nie wymaga od wspólników załączenia odmiennej umowy lub uchwały do 

wniosku o publikację informacji o spółce cywilnej. Skoro wspólnicy mogą odmiennie (niż to wynika z 

art. 866 Kodeksu cywilnego) określić zasady reprezentacji, to taki dokument powinien stanowić 

załącznik do wniosku, aby rzeczywista informacja o wspólnikach uprawnionych do reprezentacji została 

ujawniona w CEIDG. 

Nadto, proponuje się również wprowadzenie dla wspólników spółki cywilnej obowiązku na wzór 

określonego w art. 45 ust. 7 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który stanowi „Przedsiębiorca, 

który zgłasza do Rejestru okoliczność zawarcia umowy spółki cywilnej, składa do akt rejestrowych 

odpis umowy spółki. O zmianach umowy przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić sąd rejestrowy 

oraz złożyć do akt rejestrowych tekst jednolity tej umowy”.  

 

2.  
Art. 1 pkt 26 (w 

zakresie 
Związek Powiatów Polskich Przepis zawiera błędne odniesienie, bowiem art. 42d jest podzielony na punkty, a nie na ustępy. 
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projektowanego art. 42j 

ust. 1) 

 

 


