
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 25 stycznia 2016 r. 

Poz. 110 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 8 stycznia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych 
w systemie teleinformatycznym 

Na podstawie art. 1061 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1030, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczą-
cych spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 70) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1)  w § 1 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu: 

„8)  wzorzec uchwały o zmianie adresu spółki komandytowej, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia; 

9)  wzorzec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki komandytowej, stanowiący załącznik 
nr 9 do rozporządzenia.”; 

2)  § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Określając siedzibę i adres spółki, miejscowość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy wskazać 
w oparciu o dane z systemu teleinformatycznego pobrane z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego 
kraju TERYT.”; 

3)  załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia; 

4)  dodaje się załączniki nr 8 i 9 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do 
niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. 

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro 

  

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 265 i 1161 oraz z 2015 r. poz. 4, 978, 

1333 i 1830. 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 8 stycznia 2016 r. (poz. 110) 

Załącznik nr 1 

WZORZEC UCHWAŁY O USTANOWIENIU PROKURY PRZEZ SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ 

Uchwała nr .......... z dnia .......... 

Wspólnicy spółki …............................................................................................…………… ustanawiają prokurentem spółki 

następujące osoby: 

1) ................................................................. , rodzaj prokury: (oddzielna / łączna / oddziałowa oddzielna / oddziałowa 

łączna); oznaczenie oddziału spółki1): ………… ; sposób wykonywania prokury2): ………… ; 

2) ................................................................ , rodzaj prokury: (oddzielna / łączna / oddziałowa oddzielna / oddziałowa 

łączna); oznaczenie oddziału spółki1): ………… ; sposób wykonywania prokury2): ………… . 

Podpisy wspólników: 

1) ........................ 

2) ........................ 

3) ........................ 

  

                                                           
1) Dotyczy prokury oddziałowej oddzielnej i prokury oddziałowej łącznej. 
2) Dotyczy prokury łącznej i prokury oddziałowej łącznej. 
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Załącznik nr 2 

WZORZEC UCHWAŁY O ZMIANIE ADRESU SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ 

Uchwała nr ………… z dnia ……………… 

§ 1 

Wspólnicy spółki ……………………………………………………………………………………………………………. 

podejmują uchwałę w sprawie zmiany z dniem ………………………………………………………………. adresu spółki 

z: …………………………………………………………………………………………….. (dotychczasowy adres spółki) 

na: …………………………………………………………………………………………………….. (nowy adres spółki). 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ………… głosów za, ………… głosów przeciw. 

Podpisy wspólników: 

1) ........................ 

2) ........................ 

3) ........................ 
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Załącznik nr 3 

WZORZEC UCHWAŁY O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ 

Uchwała nr ………… z dnia ……………… 

§ 1 

Wspólnicy spółki ……………………………………………………………………………………… po rozpatrzeniu 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy: (data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok – data ostatniego 

dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok) zatwierdzają: 

1) Bilans spółki; 

2) Rachunek zysków i strat; 

3) Informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje 
i objaśnienia. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ……. głosów za, …….. głosów przeciw. 

Podpisy wspólników: 

1) ........................ 

2) ........................ 

3) ........................ 

 




