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RODZAJE REJESTRÓW 
a) Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

b) Krajowy Rejestr Sądowy 

USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

c) rejestr funduszy emerytalnych 

USTAWA z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 

Art. 21. 1. Rejestr funduszy prowadzi Sąd Okręgowy w Warszawie, zwany dalej "sądem rejestrowym". 

d) rejestr funduszy inwestycyjnych 

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 

Art. 16. 1. Rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzi Sąd Okręgowy w Warszawie, zwany dalej "sądem rejestrowym". 

e) ewidencja partii politycznych 

USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych 

Art. 11. 1. Partię polityczną zgłasza się do ewidencji partii politycznych, zwanej dalej "ewidencją", prowadzonej przez 

Sąd Okręgowy w Warszawie, zwany dalej "Sądem". 

f) rejestr dzienników i czasopism 

USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. 

Art. 20. 1. Wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie wojewódzkim właściwym miejscowo dla 

siedziby wydawcy, zwanym dalej "organem rejestracyjnym„ 

g) rejestr zastawów 

USTAWA z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów 

 

 
 



PRZEPISY OGÓLNE 
 

Art. 14. 1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o 

wpis do CEiDG albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS 

 

WYJĄTKI 

-Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEiDG określić późniejszy dzień podjęcia 
działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. 

 

-Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu 
do rejestru przedsiębiorców. 

 

-Przepisu art. 14 ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy ustawy uzależniają podejmowanie i 
wykonywanie działalności gospodarczej od obowiązku uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji albo 
zezwolenia 

 

-W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, podejmujących działalność 
gospodarczą wiążącą się z obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę wpisu w rejestrze 
działalności regulowanej, przedsiębiorca podlegający wpisowi do CEiDG może złożyć wniosek o wpis 
do rejestru działalności regulowanej wraz z oświadczeniem również w urzędzie gminy, wskazując 
organ prowadzący właściwy rejestr 

 

 
 



PRZEPISY KARNE 
 

Art. 601. § 1. Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do 

ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez 

wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji 

działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem. 

 

Art. 20. § 1. Kara ograniczenia wolności trwa 1 miesiąc. 

 

Art. 24. § 1. Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5.000 złotych, chyba że 

ustawa stanowi inaczej. 

 
 



Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

z dnia 25 października 2006 r.  

II GSK 179/06 

Określenie przez samego przedsiębiorcę daty rozpoczęcia działalności gospodarczej wpisywanej do 

ewidencji powoduje istnienie domniemania faktycznego, że z tą datą działalność gospodarcza 

została podjęta i jest prowadzona aż do czasu jej wykreślenia z ewidencji 

 

Domniemanie faktyczne ma znaczenie dowodowe i może być obalone, co oznacza, iż czasookres 

prowadzenia działalności gospodarczej wynikającego z wpisu do ewidencji może być korygowany, 

lecz czynność ta musi być powiązana z wynikami postępowania dowodowego 

 

W takiej sytuacji ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która wywodzi z niego skutki 

prawne.  

 

Uprawdopodobnienie faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej wymaga 

przedstawienia przez stronę dowodów na poparcie jej twierdzeń jak również przedstawienia przez 

organ dowodów przeciwnych w przypadku nieuwzględnienia twierdzeń strony 



CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA 

 O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

Zadaniem CEIDG jest: 

1)ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi; 

2)udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym 

w ustawie; 

3)umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację 

KRS 

4)umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego 

je organu. 

 

www.ceidg.gov.pl  

http://www.ceidg.gov.pl/


Wpisowi do CEIDG podlegają m.in. 

 

- firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, NIP, REGON  

 

- adres zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod 

którymi jest wykonywana działalność gospodarcza 

 

- data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej; 

 

- określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską 

Klasyfikacją Działalności 

 

- informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej; 

 

Ciężar udowodnienia, iż wierzyciel wiedział o fakcie zawarcia i rodzaju umowy spoczywa na małżonku, 

który chce się uchylić od odpowiedzialności za długi drugiego małżonka. 

 

- dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze 

wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo,  

 

- informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej; 

 

- informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu 

kurateli lub opieki; 



Art. 27. 1. Wpis do CEIDG jest dokonywany jeżeli wniosek jest poprawny. 
 

Wniosek niepoprawny to wniosek: 
 

1) niezawierający danych podlegających obligatoryjnemu zgłoszeniu 

 

2) zawierający dane niezgodne z przepisami prawa, 

 

3) dotyczący działalności nieobjętej przepisami ustawy 

 

4) złożony przez osobę, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia 

działalności gospodarczej 

 

5) dotyczący osoby już wpisanej do CEIDG 

 

6) niezawierający oświadczenia o braku orzeczonych zakazów 

 

7) niepodpisany 

 

8) złożony przez osobę nieuprawnioną 



WNIOSEK ZINTEGROWANY 
 

Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest : 
 

1) żądanie wpisu REGON 

 

2) zgłoszenie identyfikacyjne NIP 

 

3) zgłoszenia płatnika składek w ZUS 

 

4) złożenie oświadczenia o wyborze formy opodatkowania PIT albo wniosku o 

zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej  albo rezygnacji z wybranej 

formy opodatkowania; 

 

5) przyjęcia zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych albo zawiadomienia o rezygnacji z wybranego sposobu 

wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; 

 

6) przyjęcia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych co kwartał albo zawiadomienia o zaprzestaniu opłacania ryczałtu 

od przychodów ewidencjonowanych co kwartał; 
. 



WNIOSEK ZINTEGROWANY 

7)przyjęcia zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo 

zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych; 
 

8)przyjęcia zawiadomienia o zawarciu z biurem rachunkowym umowy o prowadzenie 

podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo umowy o prowadzenie ewidencji 

przychodów, a także zawiadomienia o rozwiązaniu tych umów; 
 

9)przyjęcia, w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek, wyłącznie na 

własne ubezpieczenia: 

 a)  zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego 

 albo do ubezpieczenia zdrowotnego, 

 b)  zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, 

 c)  zmiany danych wykazanych w zgłoszeniach, o których mowa w lit. a i b, 

 d)  zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczeń określonych w lit. a i b. 
 

10)złożenie oświadczenia o braku orzeczonych zakazów: 

 - prowadzenia działalności gospodarczej; 

 - wykonywania określonego zawodu 

 - prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją 

 małoletnich lub z opieką nad nimi 
. 



ZASADA JEDNEGO OKIENKA 
 

Art. 28. CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG 

za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej lub innych 

środków komunikacji elektronicznej, niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym 

następującym po dokonaniu wpisu, do właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, a po uzyskaniu informacji o 

nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP) do: 

1)  Głównego Urzędu Statystycznego, 

2)  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego 

- wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG i nadanym numerze identyfikacji 

podatkowej (NIP). 



WYKREŚLENIE Z CEIDG 

 
Art. 34. 1. Dane zawarte w CEIDG nie mogą być z niej usunięte, chyba że ustawa 

stanowi inaczej. Wykreślenie wpisu w CEIDG nie oznacza usunięcia danych. 

 

NA MOCY DECYZJI 

 

2. Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji 

administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki, m.in. 

 

1) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę 

działalności gospodarczej; 

 

2) niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności 

gospodarczej od dnia następującego po dniu, do którego przedsiębiorca zawiesił 

wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ust. 1d (opieka 

nad dzieckiem) 

 

3) gdy wpis został dokonany z naruszeniem prawa. 
 



WYKREŚLENIE Z CEIDG 
 

AUTOMATYCZNIE 

 

5.  CEIDG wykreśla przedsiębiorcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni: 

 

1) w przypadku niezłożenia wniosku o wpis do CEIDG informacji o wznowieniu 

wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia 

zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 

 

2) gdy w CEIDG została zgłoszona informacja o prawomocnym orzeczeniu zakazu 

prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu 

prowadzenia określonej działalności gospodarczej; 

 

3) po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego informacji o zgonie 

przedsiębiorcy. 

 

6. Do czynności, o których mowa w ust. 5, nie stosuje się przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 



DOMNIEMANIE PRAWDZIWOŚCI WPISÓW 

Art. 33. Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba 

fizyczna wpisana do CEIDG ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną 

zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi 

wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających 

obowiązkowi wpisu do CEIDG w ustawowym terminie albo brakiem zgłoszenia 

zmian danych objętych wpisem, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej 

albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba 

wpisana do CEIDG nie ponosi odpowiedzialności. 

 

np. adres, pełnomocnik 

 

Art. 133. § 2a. k.p.c. Pisma procesowe dla przedsiębiorców i wspólników spółek 

handlowych, wpisanych do rejestru sądowego na podstawie odrębnych 

przepisów, doręcza się na adres podany w rejestrze, chyba że strona wskazała 

inny adres dla doręczeń. Jeżeli ostatni wpisany adres został wykreślony jako 

niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis 

nowego adresu, adres wykreślony jest uważany za adres podany w rejestrze. 



NIEZGODNOŚĆ WPISANYCH DANYCH 

Z RZECZYWISTYM STANEM RZECZY 

 

W przypadku, gdy wpis zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, 

minister właściwy do spraw gospodarki wzywa przedsiębiorcę do dokonania 

odpowiedniej zmiany wpisu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

 

Jeżeli, mimo wezwania, przedsiębiorca nie dokona odpowiedniej zmiany 

swojego wpisu, minister właściwy do spraw gospodarki może wykreślić, w 

drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG. 

 



TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI 
 

Przedsiębiorca jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy 

podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tytuł 

ten nie podlega dołączeniu do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej i jest przedstawiany organowi ewidencyjnemu na jego wezwanie. 
 

W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o braku 

tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG minister właściwy do 

spraw gospodarki wzywa przedsiębiorcę do przedstawienia tytułu prawnego do 

nieruchomości lub dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w tym zakresie, w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia wezwania. 

 

Jeżeli mimo wezwania przedsiębiorca nie przedstawi tytułu prawnego do nieruchomości lub 

nie dokona zmiany swojego wpisu w zakresie adresu minister właściwy do spraw gospodarki 

wykreśla, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG. 

 

Na wniosek osoby, której dane adresowe zostały dopisane do CEIDG bez tytułu prawnego 

do nieruchomości, której adres dotyczy, po dokonaniu wykreślenia dane te nie są 

publikowane w CEIDG. 

 







CEiDG a KRS 

1) wpis jest dokonywany jeżeli wniosek jest 

poprawny 

 

2) ewidencjonowanie przedsiębiorców 

będących osobami fizycznymi 

 

 

3) prowadzona przez ministra właściwego do 

spraw gospodarki 

 

4) wystarczy złożyć wniosek 

 

 

5) formularze elektroniczne 

 

6) wpis jest dokonywany nie później niż 

następnego dnia roboczego po dniu 

wpływu 

 

7) wnioski o wpis są wolne od opłat. 

1) weryfikacja formalna i materialna wniosku 

 

 

2) Rejestracja podmiotów niebędących 

osobami fizycznymi 

 

3) prowadzony przez sądy rejonowe 

 

 

4) nie wystarczy złożenie wniosku, konieczny 

jest wpis 

 

5) formularze papierowe i elektroniczne 

 

6) wpis jest dokonywany w terminie 7 dni od 

dnia złożenia wniosku 

 

 

 

7) wnioski  wpis podlegają opłacie sądowej 



 

 

KRAJOWY 

REJESTR 

SĄDOWY 

 



KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 
 

Krajowy Rejestr Sądowy składa się z trzech rejestrów. Są to: 

 

1) rejestr przedsiębiorców; 

 

2) rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; 

 

3) rejestr dłużników niewypłacalnych. 

 

Rejestr prowadzą w systemie teleinformatycznym sądy rejonowe (sądy 

gospodarcze), obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub 

jego część, zwane dalej "sądami rejestrowymi". 
 



 

W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie - Sądowi Rejonowemu Lublin-

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przekazuje się rozpoznawania spraw z zakresu 

KRS z obszaru właściwości sądów rejonowych: 

- Lublin-Zachód w Lublinie 

- Biała Podlaska 

- Chełm 

- Hrubieszów 

- Janów Lubelski 

- Krasnystaw 

- Kraśnik 

- Lubartów 

- Łuków 

- Puławy  

- Radzyń Podlaski 

- Ryki 

- Biłgoraj 

- Opole Lubelskie 

- Tomaszów Lubelski 

- Włodawa 

- Zamość 
 





Art. 4. 1. Minister Sprawiedliwości utworzy Centralną Informację Krajowego 

Rejestru Sądowego, zwaną dalej "Centralną Informacją", z oddziałami przy 

sądach rejestrowych. 
 

 

Zadaniem Centralnej Informacji jest: 

1)   prowadzenie zbioru informacji Rejestru oraz EKDS 

2)   udzielanie informacji z KRS i EKDS; 

3)   prowadzenie systemu teleinformatycznego 
 

art. 4 ust. 3. Centralna Informacja wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia 

oraz udziela informacji z Rejestru, które mają moc dokumentów urzędowych, 

jeżeli zostały wydane w postaci papierowej lub elektronicznej. 
 

art. 4 ust. 4aa. Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych 

informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą 

dokumentów wydawanych przez Centralną Informację jeżeli posiadają cechy 

umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze. 



ELEKTRONICZNY KATALOG DOKUMENTÓW SPÓŁEK 
 

Katalog obejmuje następujące spółki: 

- spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 

- spółek akcyjnych 

- spółek komandytowo-akcyjnych 

- spółek europejskich: 
 

Katalog obejmuje m.in. następujące dokumenty 

- akty założycielskie, umowy, statuty, teksty jednolite 

- uchwały o powołaniu i odwołaniu członków organów spółek; 

- roczne sprawozdania finansowe; 

- dokumenty dotyczące zawiązania i zgłoszenia „elektronicznej spółki 

z.o.o.” 



REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW 

- spółki osobowe i europejskie zgrupowania interesów gospodarczych 

- spółki kapitałowe i spółki europejskie 

- spółdzielnie i spółdzielnie europejskie; 

- przedsiębiorstwa państwowe; 

- instytuty badawcze; 

- „przedsiębiorstwa zagraniczne” 

- towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i towarzystwa reasekuracji 

wzajemnej; 

- inne osoby prawne, jeżeli wykonują działalność gospodarczą 

- oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium RP 

- główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji 

- instytucje gospodarki budżetowej 



Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

- stowarzyszenia 

- fundacje 

- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 

- kółka rolnicze i inne organizacje rolnicze 

- Związek Rzemiosła Polskiego 

- Krajowa Izba Gospodarcza 

- zrzeszenia przedsiębiorców 

- izby gospodarcze 

- związki zawodowe  

- związki sportowe 

- organizacje pożytku publicznego 



REJESTR DŁUŻNIKÓW NIEWYPŁACALNYCH 
 

1) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą i wspólników ponoszących 

odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli ogłoszono ich 

upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony 

na podstawie art. 13 p.u. albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową 

lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od 

kosztów egzekucyjnych; 

2) osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jeżeli ogłoszono ich upadłość; 

3) dłużnicy, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku 

4) osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia 

działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady 

nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie 

państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu; 

5) dłużnicy alimentacyjni, których zaległości przekraczają 6 miesięcy 

6) dłużnicy, którzy w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie 

zapłacili należności stwierdzonej tytułem wykonawczym. 



 

 

 

POSTĘPOWANIE REJESTROWE 
 

Art. 7. Do postępowania przed sądami rejestrowymi stosuje się 

przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu 

nieprocesowym, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

 



POSTĘPOWANIE REJESTROWE 
 

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA 

Art. 6942 W sprawach rejestrowych wyłącznie właściwy jest sąd rejonowy (sąd gospodarczy) 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy 

(sąd rejestrowy) 

WNIOSKODAWCA 

Art. 6943 § 1. Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego składa podmiot 

podlegający wpisowi do tego rejestru, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

§ 2. Podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego jest uczestnikiem 

postępowania, chociażby nie był wnioskodawcą 

 

FORMA ROZSTRZYGNIĘCIA 

Art. 6945 § 1. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie 

postanowienia. 

§ 2. Postanowienia co do istoty sprawy są skuteczne i wykonalne z chwilą ich wydania, z 

wyjątkiem postanowień dotyczących wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego. 

 



POSTĘPOWANIE REJESTROWE 
 

UZASADNIENIE 

Art. 6946. § 1. Postanowienie co do istoty sprawy wydane zgodnie z wnioskiem nie wymaga 

uzasadnienia. 

§ 2. Sąd rejestrowy z urzędu sporządza uzasadnienie postanowienia co do istoty sprawy, 

które zostało wydane z urzędu. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU II INSTANCJI 

Art. 6947. W razie uwzględnienia środka odwoławczego od orzeczenia wydanego w 

postępowaniu rejestrowym, dotyczącego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, sąd 

drugiej instancji uchyla zaskarżone orzeczenie i przekazuje sprawę do ponownego 

rozpoznania sądowi rejestrowemu. Rozpoznając ponownie sprawę, sąd rejestrowy 

uwzględnia wskazania sądu drugiej instancji oraz aktualny stan rejestru. 



POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE 
 

REFERENDARZ SĄDOWY 

Art.  5091 §  2. Czynności w postępowaniach należących do właściwości sądów rejonowych 

prowadzących rejestry sądowe może wykonywać referendarz sądowy, z wyłączeniem 

prowadzenia rozprawy. 

 

UCZESTNIK POSTĘPOWANIA 

Art.  510 §  1. Zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynik 

postępowania, może on wziąć udział w każdym stanie sprawy aż do zakończenia 

postępowania w drugiej instancji. Jeżeli weźmie udział, staje się uczestnikiem. Na 

odmowę dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie przysługuje zażalenie. 

 

np. odwołany członek zarządu, wspólnik 



POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE 
 

ROZPRAWA 

Art.  514. §  1. Rozprawa odbywa się w wypadkach wskazanych w ustawie. W innych 

wypadkach wyznaczenie rozprawy zależy od uznania sądu. Mimo niewyznaczenia 

rozprawy sąd przed rozstrzygnięciem sprawy może wysłuchać uczestników na 

posiedzeniu sądowym lub zażądać od nich oświadczeń na piśmie. 

 

POSTĘPOWANIE DOWODOWE 

Art.  515. Sąd może, stosownie do okoliczności, przesłuchać świadków i biegłych bez 

przyrzeczenia oraz w nieobecności uczestników, może również zażądać od osób, które 

nie są uczestnikami, złożenia wyjaśnień na piśmie. 

 

ŚRODEK ODWOŁAWCZY 

Art.  518. Od postanowień sądu pierwszej instancji orzekających co do istoty sprawy 

przysługuje apelacja. Na inne postanowienia sądu pierwszej instancji, w wypadkach 

wskazanych w ustawie, przysługuje zażalenie. 



AKTA REJESTROWE 

 

dla podmiotu wpisanego do Rejestru prowadzi się odrębne akta rejestrowe 

obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu. 

 

Art.  10. 1. Każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów 

wpisanych do Rejestru, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

 

A) DOKUMENTY STANOWIĄCE PODSTAWĘ WPISU 

 

 

- umowy i statuty spółek 

- uchwały organów spółek 

- umowy zbycia udziałów 

 

 



AKTA REJESTROWE 

 

B) DOKUMENTY SKŁADANE DO REJESTRU 

 

Jeżeli przepis szczególny nakazuje zgłoszenie określonych danych sądowi 

rejestrowemu lub wpisanie ich do Rejestru, a dane te nie podlegają według 

przepisów ustawy wpisowi do określonego działu Rejestru, dokumenty te 

składa się do akt rejestrowych: 

 

- plan połączenia, plan podziału, plan przekształcenia 

- prawomocny wyrok uchylający uchwałę 



STRUKTURA REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW 

 
DZIAŁ 1 – DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU 

 

DZIAŁ 2 – DANE DOTYCZĄCE ORGANÓW 

 

DZIAŁ 3 – PKD i SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

 

DZIAŁ 4 – INFORMACJE O ZALEGŁYCH ZOBOWIĄZANIACH 

 

DZIAŁ 5 – KURATOR 

 

DZIAŁ 6 – ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU 















AKTA POSTĘPOWANIA REJESTROWEGO 

 

Akta postępowania rejestrowego zakłada się dla każdej sprawy podlegającej 

wpisowi do wykazu "Ns-Rej. ..." i oznacza sygnaturą zgodną z numerem tego 

wykazu. 

 

Akta te mogą być umieszczone w prowizorycznych okładkach (skoroszyty) 

 

Po zakończeniu postępowania prowadzonego przez sąd rejestrowy akta tego 

postępowania dołącza się do zbiorczych akt rejestrowych danego podmiotu 

niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego to 

postępowanie. 





 
 

 

SYGNATURA SPRAWY REJESTROWEJ 
 

 

Sygn. akt LU.VI NS-REJ.KRS/10888/11/595 



WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA REJESTROWEGO 
 

Zasadą jest wszczęcie postępowania na wniosek podmiotu rejestrowego 
 

Wniosek o wpis do Rejestru składa się na urzędowym formularzu. 

Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a 

jeżeli wpis podlega ogłoszeniu - również opłatę za ogłoszenie w Monitorze 

Sądowym i Gospodarczym. 
 

Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w 

terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba 

że przepis szczególny stanowi inaczej 



ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

 

UMOWA/STATUT 
 

Jeżeli podmiot wpisywany do Rejestru działa na podstawie umowy lub 

statutu, do wniosku o jego wpisanie dołącza się umowę lub statut. 

 

TEKST JEDNOLITY 

Do wniosku o wpis podmiotu do Rejestru, wniosku dotyczącego zmiany 

umowy lub statutu podmiotu wpisanego do Rejestru, działającego na 

podstawie umowy lub statutu, dołącza się także tekst jednolity umowy lub 

statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Do tekstu jednolitego nie 

stosuje się przepisów o formie czynności prawnych. 



 

ZGODA NA POWOŁANIE 
 

Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, 

likwidatorów i prokurentów należy dołączyć zgodę tych osób na ich 

powołanie. 

 

Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez: 

- osobę, która podlega wpisowi 

- osobę, która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis 

- osobę, której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu 

powołującego daną osobę lub w umowie spółki. 















BADANIE FORMULARZOWE 
 

A) W razie: 
 

- wniesienia wniosku nie na urzędowym formularzu, 
 

- wniesienia wniosku nieprawidłowo wypełnionego (np. niepodpisany) 
 

- wniesienia wniosku bez uiszczenia opłaty sądowej czy też opłaty za 

ogłoszenie w MSiG. 
 

Wniosek podlega zwróceniu bez wezwania do uzupełnienia braków 

 

W razie zwrócenia wniosku może on być ponownie złożony w terminie 7 

dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. 

 

Jeżeli wniosek ponownie złożony nie jest dotknięty brakami, wywołuje skutek 

od daty pierwotnego wniesienia 

 



BADANIE FORMULARZOWE 

 

B) W razie wystąpienia innych braków wzywa się wnioskodawcę, pod 

rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia lub uzupełnienia wniosku 

w terminie tygodniowym. 

 

 Pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili 

jego wniesienia. 

 

INNE BRAKI 

 

- niedołączenie do wniosku wymaganych dokumentów – pełnomocnictwa 

- dołączenie do wniosku dokumentów w nieodpowiedniej formie 

np.kserokopia (art. 6944 k.p.c.) 
 

 

Art. 6944. § 1. Dokumenty, na których podstawie dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego, składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. 

 



BADANIE MATERIALNE 

 

Art. 23. 1. Sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są 

zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa. 
 

 
 

I. FORMA DOKUMENTU 

 

badanie dotyczy formy, w jakiej zostały sporządzone dokumenty dołączone 

do wniosku, nie zaś, w jakiej dołączono je do wniosku.  
 

 
Art. 6944. § 1. Dokumenty, na których podstawie dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, składa się 

w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. 

 

Art. 106 k.s.h. umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie 

aktu notarialnego. 



BADANIE MATERIALNE 

 

Art. 23. 1. Sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są 

zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa. 
 

 
 

II. TREŚĆ DOKUMENTU 

 

- czy ustalona w dołączonej do wniosku umowie spółki firma spółki 

odpowiada przepisom o firmie 

 

- czy w umowie spółki akcyjnej ustanowiono radę nadzorczą 



BADANIE MATERIALNE 
Art. 23. 2. Sąd rejestrowy bada, czy dane wskazane we wniosku o wpis do Rejestru 

w zakresie określonym w art. 35 pkt 1 i 2 oraz art. 38 pkt 1 lit. h są prawdziwe. 

 

Art. 35. Ilekroć do Rejestru wpisuje się: 

1) osobę fizyczną - zamieszcza się nazwisko i imiona oraz identyfikator nadany w 

systemie ewidencji ludności, zwany dalej "numerem PESEL"; 

 

2) inny podmiot niż określony w pkt 1 - zamieszcza się nazwę lub firmę oraz 

numer identyfikacyjny REGON, a gdy podmiot powstał w wyniku przekształcenia 

- NIP podmiotu przekształcanego, a jeżeli podmiot jest zarejestrowany w 

Rejestrze - także jego numer w Rejestrze; 

 

3) siedzibę i adres podmiotu - zamieszcza się dane obejmujące: województwo, 

powiat, gminę, miejscowość, ulicę, miejscowość poczty zgodnie z krajowym 

rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, z wyjątkiem przypadku, gdy 

nazwa miejscowości stosowana w obrocie nie jest zgodna z jej nazwą 

urzędową. 

 

 



BADANIE MATERIALNE 
Art. 23. 2. Sąd rejestrowy bada, czy dane wskazane we wniosku o wpis do Rejestru 

w zakresie określonym w art. 35 pkt 1 i 2 oraz art. 38 pkt 1 lit. h są prawdziwe. 

 

 

Art. 38. W dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane: 

1) dla każdego podmiotu: 

h)  NIP albo informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu; 

 



BADANIE MATERIALNE 

 

Art. 23. 2. Sąd rejestrowy bada, czy dane wskazane we wniosku o wpis do 

Rejestru w zakresie określonym w art. 35 pkt 1 i 2 oraz art. 38 pkt 1 lit. h są 

prawdziwe. W pozostałym zakresie sąd rejestrowy bada, czy zgłoszone 

dane są zgodne z rzeczywistym stanem, jeżeli ma w tym względzie 

uzasadnione wątpliwości. 

 

UZASADNIONA WĄTPLIWOŚĆ 

Postanowienie SN z dnia 2.10.2008 r., II CSK 186/08 
Obowiązek badania zgodności treści dokumentu z przepisami prawa należy rozumieć nie 

tylko jako obowiązek oceny, czy wszystkie dokumenty wymagane do wpisu przekształconej 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostały sporządzone i załączone do wniosku, ale 

także jako obowiązek oceny złożonego wniosku i załączonych do niego dokumentów 

pod względem merytorycznym. Kontrola Sądu rejestrowego obejmuje zatem także 

zachowanie ustawowych wymagań przewidzianych dla poszczególnych czynności 

zmierzających do uzyskania wpisu przekształcenia spółki kapitałowej w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 

 

 



CZY NASTĄPIŁO SKUTECZNE ZBYCIE UDZIAŁÓW? 

 

Uchwała SN z 6.6.2012 r., III CZP 22/12 

 

W postępowaniu o wpis w rejestrze przedsiębiorców KRS danych 

wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadających 

samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego, 

sąd rejestrowy może żądać przedstawienia umowy, na podstawie której 

nastąpiło przeniesienie w tej spółce udziału lub jego części 

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22.09.1993 r., III CZP 118/93 

 

Sąd odmówi przyjęcia do rejestru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

nowej listy wspólników, jeżeli zgłoszona w tym przedmiocie zmiana opiera 

się na nieważnej umowie zbycia udziałów. 

 

 



CZY UCHWAŁA ZOSTAŁA PRAWIDŁOWO PODJĘTA? 

 

Postanowienie SN z 24.7.2013, III CNP 1/13 

 

W ramach badania materialnego sąd rejestrowy może samodzielnie 

oceniać zgodność z prawem uchwały zgromadzenia wspólników spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością stanowiącej podstawę wpisu w rejestrze. 

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2010 r., III CZP 122/09 

 

Sąd rejestrowy, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. 

o Krajowym Rejestrze Sądowym jest uprawniony do badania wpływu 

naruszeń procedury podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie 

akcjonariuszy spółki akcyjnej na ich treść. 



CZY WKŁAD MA ZDOLNOŚĆ APORTOWĄ? 
 

 

Postanowienie Sądu Najwyższego z 26.03.1998 r. I CKN 227/97 

  

Skuteczność uprzedniego nabycia przez założycieli spółki kapitałowej praw 

mających być przedmiotem aportu nie zwalnia sądu rejestrowego od 

obowiązku zbadania (art. 16 § 1 i § 2 k.h.), czy prawa te spełniają 

wszystkie kryteria zdolności aportowej, jeśli sąd ten poweźmie w tym 

względzie uzasadnione wątpliwości. 
 



PRZESZKODY DO DOKONANIA WPISU – KSH 

 

przeszkoda usuwalna – błędna firma – sąd wezwie do poprawienia 

 

Art.  165. W przypadku stwierdzenia w zgłoszeniu braku usuwalnego sąd 

rejestrowy wyznaczy spółce w organizacji stosowny termin do jego 

usunięcia pod rygorem odmowy wpisu do rejestru. 

 

przeszkoda nieusuwalna – np. art. 18 par. 2 – sąd odmówi wpisu 

 

drobne uchybienie – literówka w adresie spółki – sąd dokona wpisu 

 

Art.  164. §  3. Sąd rejestrowy nie może odmówić wpisania spółki do 

rejestru z powodu drobnych uchybień, które nie naruszają interesu spółki 

oraz interesu publicznego, a nie mogą być usunięte bez poniesienia 

niewspółmiernie wysokich kosztów. 



Art. 21a. Sąd rejestrowy otrzymuje z Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru 

Karnego, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego: 

1) w odniesieniu do osób, do których ma zastosowanie art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 

września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030) - 

informacje o skazaniach za przestępstwa w nim określone; 

2) w odniesieniu do osób podlegających wpisowi lub wpisanych w dziale 2, 5 i 6 

rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

- informacje o orzeczonych środkach karnych określonych w art. 39 pkt 2 ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.); 

3) w odniesieniu do osób podlegających wpisowi lub wpisanych jako członkowie 

organu zarządzającego lub organu kontroli lub nadzoru organizacji pożytku 

publicznego - informacje o skazaniach za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

4) w odniesieniu do osób podlegających wpisowi lub wpisanych jako członkowie 

zarządu lub rady nadzorczej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej - 

informacje o skazaniach za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, 

dokumentom lub przestępstwo skarbowe. 



SYSTEM TELEINFORMATYCZNY 

Art. 20. 1. Wpis do Rejestru polega na wprowadzeniu do systemu 

teleinformatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego 

niezwłocznie po jego wydaniu. 
 

1a. Wpis w przedmiocie NIP i numeru identyfikacyjnego REGON polega 

również na ich automatycznym zamieszczeniu w Rejestrze po przekazaniu 

z Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników i z 

krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. 
 

1b. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w Rejestrze. 
 

1c. Po dokonaniu wpisu podmiotu do Rejestru lub jego zmiany, z 

wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych, dane objęte treścią wpisu 

są przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do 

Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników i 

krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. 

 



 

 

 









WPIS „PODWÓJNY” 
Art. 50. Jeżeli podmiot wpisany do Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej podejmuje działalność gospodarczą, podlega 

obowiązkowi wpisu także do rejestru przedsiębiorców, z wyjątkiem 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

 

- podmiot wpisany do rejestru zachowuje dotychczasowy numer KRS. 

- możliwość wszczęcia postępowania przymuszającego 

 

Uchwała SN z dnia 11 maja 2005 r. III CZP 11/05 

 

W świetle art. 431 k.c. nie można wyciągać wniosku odnośnie do statusu 

przedsiębiorcy z faktu, czy dany podmiot podlega, czy też nie podlega, 

wpisowi do rejestru przedsiębiorców, status przedsiębiorcy nie zależy 

bowiem od uzyskania wpisu do tego rejestru, ale od podjęcia i 

wykonywania we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej.  



 

 

 

 

RODZAJE WPISÓW 
 



 
NA WNIOSEK 

- wpis podmiotu 

- wpis zmian w składzie organów 

 

Z URZĘDU 

- wykreślenie spółki przekształcanej z chwilą wpisu spółki przekształconej 

do rejestru 

- wykreślenie wpisu z rejestru dłużników niewypłacalnych po upływie 10 lat 

od dokonania wpisu 

- niektóre wpisy do rejestru dłużników niewypłacalnych 

- dokonanie wpisów dotyczących dodania do firmy oznaczenia „w 

upadłości likwidacyjnej" albo „w upadłości układowej” 



 
NA WNIOSEK PODMIOTU REJESTROWEGO 

- wniosek o wpis zmian w składzie organów 

 

NA WNIOSEK INNEGO PODMIOTU 

- wierzyciel (wniosek o wpis do RDN) 

- osoby uprawnione do złożenia wniosku o wpis podmiotu (utworzenie 

spółki osobowej) 

- Urząd Skarbowy (wpis danych dotyczących zobowiązań podatkowych) 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBLIGATORYJNE 

- zmiana w składzie organów 

 

 

FAKULTATYWNE 

- adres e-mail 



 

DOPUSZCZALNE 

 

 

NIEDOPUSZCZALNE 

 

art. 12. 3. Jeżeli w Rejestrze są zamieszczone dane niedopuszczalne ze 

względu na obowiązujące przepisy prawa, sąd rejestrowy, po wysłuchaniu 

zainteresowanych osób na posiedzeniu lub po wezwaniu do złożenia 

oświadczenia pisemnego, wykreśla je z urzędu. 

 



 

 

 

DODATNIE 

- wiążą się z wniesieniem do rejestru nowych danych 

 

UJEMNE 

- wiążą się z wykreśleniem danych lub ich zmianą 



 

DEKLARATORYJNE 

potwierdzają powstanie, zmianę lub ustanie prawa bądź stosunku prawnego 

 

- wpis zmian w składzie organów 

- zmiana firmy spółki jawnej 

 

KONSTYTUTYWNE 

powodują powstanie, zmianę lub ustanie prawa bądź stosunku prawnego 

 

- wpis o utworzeniu podmiotu 

- wpis o wykreśleniu podmiotu 

- podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego 

- pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki na podstawie 96 § 2 

- obniżenie sumy komandytowej 



 

 

 

 

 

 

 

DOMNIEMANIA ZWIĄZANE Z WPISAMI W KRS 
 



ZASADA JAWNOŚCI FORMALNEJ 

Rejestr jest jawny. 

 

A) Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za 

pośrednictwem Centralnej Informacji. 

 

Każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone 

odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Rejestru. 

 

 

B) Każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do 

Rejestru, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

 

§ 153. 2. Akta rejestrowe są przechowywane we właściwym sądzie rejestrowym i nie 

mogą być wynoszone poza miejsce ich przechowywania. 
 

 



Art. 13. 1. Wpisy do Rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze 

Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

 

- ogłoszeniu podlegają wpisy w rejestrze przedsiębiorców 

 

OPŁATY ZA OGŁOSZENIE 

§ 8. 1. Opłata za ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jest 

stała i wynosi: 

1)   za ogłoszenie pierwszego wpisu - 100 złotych; 

2)   za ogłoszenie kolejnych wpisów - 250 złotych. 

 

Opłatę za inne ogłoszenia i obwieszczenia ustala się za ilość znaków, 

którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc 

po 0,70 złotych za jeden znak, nie mniej niż 60 złotych za ogłoszenie. W 

razie żądania użycia w ogłoszeniu lub w obwieszczeniu szczególnej czcionki 

oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń, opłatę zwiększa się o 30%. 





ZASADA WIARYGODNOŚCI REJESTRU 

 

Art. 14. Podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie 

może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na 

dane, które nie zostały wpisane do Rejestru lub uległy wykreśleniu z 

Rejestru. 
 

- mobilizuje podmiot rejestrowy do złożenia wniosku o wpis 

 

- dopóki wpis nie zostanie dokonany, podmiot nie będzie mógł skutecznie 

powoływać się na dane, które nie zostały wpisane do rejestru, wobec 

osób działających w dobrej wierze 

 

- jeżeli umowa zostanie zawarta z odwołanym ale nadal figurującym w 

rejestrze Prezesem zarządu to wiąże podmiot rejestrowy 
 



ZASADA POWSZECHNEJ ZNAJOMOŚCI DANYCH 

 

A) JEŻELI WPIS JEST OGŁASZANY W MSiG 

 

Art. 15. 1. Od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nikt 

nie może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów. 

 

- jeżeli umowa zostanie zawarta z odwołanym Prezesem Zarządu, który 

został wykreślony z rejestru to umowa taka nie wiąże podmiotu 

rejestrowego 

 

Jednak w odniesieniu do czynności dokonanych przed upływem 16 dnia od 

dnia ogłoszenia podmiot wpisany do Rejestru nie może powoływać się na 

wpis wobec osoby trzeciej, jeżeli ta udowodni, że nie mogła wiedzieć o treści 

wpisu (np. błąd na stronie Ministerstwa, pobyt w szpitalu). 

 



ZASADA POWSZECHNEJ ZNAJOMOŚCI DANYCH 

 
B) JEŻELI WPIS NIE JEST OGŁASZANY W MSiG 

 

Art. 16. Jeżeli wpis do Rejestru nie podlega obowiązkowi ogłoszenia w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym, to nikt nie może zasłaniać się 

nieznajomością treści wpisu w Rejestrze, chyba że mimo zachowania 

należytej staranności nie mógł wiedzieć o wpisie 

 

np. pobyt w szpitalu 



ZASADA POWSZECHNEJ ZNAJOMOŚCI DANYCH 
 

2. W przypadku rozbieżności między wpisem do Rejestru a ogłoszeniem w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym obowiązuje wpis w Rejestrze. 

Jednak osoba trzecia może powoływać się na treść ogłoszenia, chyba że 

podmiot wpisany do Rejestru udowodni, że osoba trzecia wiedziała o treści 

wpisu. 

 

3. Osoba trzecia może się powoływać na dokumenty i dane, w odniesieniu 

do których nie dopełniono jeszcze obowiązku ogłoszenia (wpisu) jeżeli 

niezamieszczenie ogłoszenia (wpis) nie pozbawia jej (ich) skutków 

prawnych. 

 

np. osoba trzecie może wiedzieć o tym, że podjęto uchwałę o powołaniu 

nowego Prezesa zarządu - wpis deklaratoryjny. 



DOMNIEMANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH 
 

Art. 17. 1. Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe. 

 

poprzednie sytuacji dotyczyły danych 

- nie wpisanych 

- wykreślonych 

- wiedzy o wpisach 

 

art. 17 dotyczy danych figurujących w rejestrze. 

 

Jeżeli Prezes zarządu został wpisany niezgodnie z prawem (np. nieważna 

uchwała) to domniemuje się, że był on skutecznie powołany. 



 

 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2012 r. 

II CSK 328/11 

 
Ustanowione w tym przepisie domniemanie jest domniemaniem prawnym w 

rozumieniu art. 234 k.p.c., wiąże zatem sąd w postępowaniu cywilnym, z tym 

że może być obalone, ponieważ ustawa tego nie wyłącza.  

 

Odpis z rejestru jest dokumentem - środkiem dowodowym określonego 

stanu, nie zawsze zgodnym ze stanem rzeczywistym. 



DOMNIEMANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH 
rozbieżność między wnioskiem a wpisem 

 

Jeżeli dane wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub 

bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby 

trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, 

jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, 

uzupełnienie lub wykreślenie wpisu. 
 

Podmiot wpisany do Rejestru ponosi odpowiedzialność za szkodę 

wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, jeżeli 

podlegały obowiązkowi wpisu na jego wniosek, a także niezgłoszeniem 

danych podlegających obowiązkowi wpisu do Rejestru w ustawowym 

terminie, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z 

winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi 

odpowiedzialności. 



Dane zawarte w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba 

że ustawa stanowi inaczej. 

 

Jeżeli okaże się, że w Rejestrze znajduje się wpis zawierający 

oczywiste błędy lub niezgodności z treścią postanowienia sądu, 

sąd z urzędu sprostuje wpis. 

 

Jeżeli w Rejestrze są zamieszczone dane niedopuszczalne ze 

względu na obowiązujące przepisy prawa, sąd rejestrowy, po 

wysłuchaniu zainteresowanych osób na posiedzeniu lub po 

wezwaniu do złożenia oświadczenia pisemnego, wykreśla je z 

urzędu. 



 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE PRZYMUSZAJĄCE 
 



TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O WPIS 

 

Art. 22. Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w 

terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba 

że przepis szczególny stanowi inaczej. 

 
Art. 110. Zarząd spółdzielni powstającej jest obowiązany w terminie czternastu dni od dnia jego 

wyboru wystąpić z wnioskiem o wpisanie spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego, a zarząd 

spółdzielni dotychczasowej - z wnioskiem o dokonanie w tym rejestrze wpisu o jej podziale. 

 

Art. 169. § 1. Jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu 

miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania 

stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu. 

 

Art. 325. § 1. Jeżeli w terminie sześciu miesięcy od daty sporządzenia statutu spółka nie została 

zgłoszona do zarejestrowania lub jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się 

prawomocne, zarząd powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przez ogłoszenie osoby mające interes 

prawny oraz zarządzić zwrot wpłaconych sum i wkładów niepieniężnych. 



 

Jeżeli wniosek o wpis lub dokumenty nie zostały złożone sąd 

wszczyna postępowanie przymuszające 

 
- sąd wzywa obowiązanych do złożenia wniosku lub dokumentów, 

wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania 

grzywny przewidzianej w przepisach k.p.c. o egzekucji świadczeń 

niepieniężnych 

 

- w przypadku niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy 

nakłada grzywnę na obowiązanych (może ją ponawiać) 



 

 
- Sąd rejestrowy umarza postępowanie przymuszające, gdy z okoliczności 

sprawy wynika, że nie doprowadzi ono do spełnienia obowiązków 

 

 

- w przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy 

może dokonać z urzędu: 

 

wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub  

wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy 

 

jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w 

aktach rejestrowych, a dane te są istotne. 



GRZYWNA 

 

Art. 1052. W jednym postanowieniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż 

10.000 złotych, chyba że dwukrotne wymierzenie grzywny okazało się 

nieskuteczne. Ogólna suma grzywien w tej samej sprawie nie może przewyższać 

miliona złotych. W razie wykonania czynności przez dłużnika lub umorzenia 

postępowania grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu. 

 

 

Sąd nie może zamienić grzywny na areszt  
Przepisu art. 1053 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się 

 

Art. 1053. § 1. Wymierzając grzywnę, sąd orzeknie jednocześnie - na wypadek 

niezapłacenia - zamianę grzywny na areszt, licząc jeden dzień aresztu od 

pięćdziesięciu do tysiąca pięciuset złotych grzywny. Ogólny czas trwania aresztu nie 

może w tej samej sprawie przekroczyć 6 miesięcy. 



Jeżeli obowiązki nie zostaną wykonane pomimo grzywny: 
 

A) SPÓŁKA OSOBOWA 
 

sąd z urzędu może, z ważnych powodów, orzec o rozwiązaniu spółki 

oraz ustanowić likwidatora. 
 

B) OSOBA PRAWNA 
 

sąd może ustanowić kuratora na okres nieprzekraczający roku. 
 

sąd może przedłużyć ustanowienie kuratora na okres 

nieprzekraczający 6 miesięcy, jeżeli czynności kuratora nie mogły 

zostać zakończone przed upływem okresu, na który został 

ustanowiony. 
 

Przepisy te nie dotyczą osób prawnych wpisanych do rejestru 

przedsiębiorców na podstawie art. 50 – „wpis podwójny” 

 



CZYNNOŚCI KURATORA 

 

CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCE DO POWOŁANIA ORGANÓW 

Kurator ustanowiony jest obowiązany do niezwłocznego przeprowadzenia 

czynności wymaganych do wyboru lub powołania władz osoby prawnej. 

 

CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCE DO LIKWIDACJI 

Kurator może podjąć czynności zmierzające do likwidacji osoby prawnej, 

jeżeli nie dojdzie do wyboru lub powołania jej władz w terminie trzech 

miesięcy od dnia ustanowienia kuratora albo wybrane lub powołane władze 

nadal nie wykonują obowiązków 

 

WYSTĄPIĆ O ROZWIĄZANIE 

Kurator może wystąpić do sądu rejestrowego o rozwiązanie osoby prawnej 

oraz ustanowienie likwidatora z powodu braku jej władz lub z innej ważnej 

przyczyny, jeśli jego czynności nie doprowadzą do rozwiązania osoby 

prawnej i wszczęcia likwidacji. 

 



ODWOŁANIE KURATORA 

 

 

Sąd na wniosek osoby prawnej, może odwołać kuratora przed 

upływem terminu, na który został ustanowiony, jeżeli władze osoby 

prawnej wykonają nałożone obowiązki 

 

 

Sąd z urzędu odwołuje kuratora, jeżeli nienależycie wykonuje on 

swoje obowiązki. 

 



ODSTĄPIENIE OD POSTĘPOWANIA PRZYMUSZAJĄCEGO 

 

Sąd rejestrowy nie wszczyna postępowania przymuszającego, gdy z 

danych zawartych w aktach rejestrowych wynika, że nie doprowadzi 

ono do złożenia wniosku o wpis do Rejestru lub dokumentów, których 

złożenie jest obowiązkowe 

 

W postanowieniu o odstąpieniu od postępowania przymuszającego 

sąd rejestrowy wskazuje podstawę faktyczną odstąpienia od wszczęcia 

postępowania przymuszającego 

 



 

POSTĘPOWANIE O ROZWIĄZANIE  

 

PODMIOTU WPISANEGO DO REJESTRU  

 

BEZ PRZEPROWADZANIA  

 

POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO 

 



PRZESŁANKI WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA 

 

Sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie w przypadku gdy: 

1) oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie 

upadłościowe, sąd upadłościowy stwierdzi, że zgromadzony w sprawie materiał 

daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania 

likwidacyjnego; 

2) oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie 

upadłościowe z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie 

wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania; 

3) wydano postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub 

jego umorzeniu; 

4) mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań 

finansowych za 2 kolejne lata obrotowe; 

5) mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonano innych 

obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1. 

 

 



CZYNNOŚCI SĄDU 

 

- sąd bada, czy podmiot ten posiada zbywalny majątek i czy faktycznie 

prowadzi działalność. 
 

- sąd zawiadamia podmiot o wszczęciu postępowania wzywając do wykazania, 

że faktycznie prowadzi działalność i że posiada majątek, ze wskazaniem jego 

składników, w terminie 14 dni 
 

- sąd ogłasza o wszczęciu postępowania 
 

w przypadku braku organu uprawnionego do reprezentacji lub aktualnego adresu podmiotu 

wpisanego do Rejestru ogłoszenie zastępuje zawiadomienie o wszczęciu postępowania. 
 

- sąd może zwrócić się o udzielenie informacji niezbędnych do ustalenia, czy 

podmiot wpisany do Rejestru posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi 

działalność, do organów podatkowych, organów prowadzących rejestry i 

ewidencje publiczne lub innych organów administracji publicznej oraz do 

organizacji społecznych. 

 

 

 





ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA 

 

A) ROZWIĄZANIE PODMIOTU 

W przypadku ustalenia przez sąd, że podmiot nie posiada zbywalnego majątku i 

faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy orzeka o rozwiązaniu 

podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządza jego 

wykreślenie z Rejestru. 

 

Istnienie niezaspokojonych zobowiązań lub nieściągalnych wierzytelności nie 

wyłącza możliwości orzeczenia o rozwiązaniu 

 

B) UMORZENIE POSTĘPOWANIA 

Sąd umarza postępowanie w przypadku ustalenia, że podmiot posiada zbywalny 

majątek lub faktycznie prowadzi działalność, albo w przypadku gdy poweźmie 

wiadomość, iż zachodzą inne istotne okoliczności przemawiające przeciwko 

rozwiązaniu tego podmiotu, w tym w szczególności uzasadnione interesem 

wierzyciela. 



NABYCIE MIENIA PODMIOTU PRZEZ SKARB PAŃSTWA 

 

Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie pozostałe po 

wykreślonym podmiocie, bez względu na przyczynę wykreślenia, którym nie 

rozporządził przed wykreśleniem właściwy organ, z chwilą wykreślenia z Rejestru. 

 

Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność z nabytego mienia za zobowiązania 

podmiotu wykreślonego z Rejestru. 

 

Wspólnicy, członkowie spółdzielni i inne osoby uprawnione do udziału w majątku 

likwidacyjnym mogą dochodzić swoich praw, gdy reprezentują łącznie co najmniej 

dwie trzecie głosów i wykażą, że wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni lub 

zabezpieczeni 

 


