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ORGANIZACJA KRS



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.



SYSTEM INTEGRACJI REJESTRÓW

Business Registers Interconnection System (BRIS)

Rejestr wchodzi w skład systemu integracji rejestrów, o którym mowa w art.

22 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14

czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek

Europejski portal e-sprawiedliwość - Znajdź spółkę 

(eurodyn.com)

https://dg-justice-portal-demo.eurodyn.com/ejusticeportal/content_find_a_company-489-pl.do?clang=pl




Art. 2.1. Rejestr prowadzą w systemie teleinformatycznym sądy rejonowe

(sądy gospodarcze), zwane dalej "sądami rejestrowymi".

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 55 z późn. zm.).

Uzasadnienie do projektu ustawy

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 2 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

zachodzi konieczność tworzenia sądów rejestrowych w każdym województwie co jak

pokazała 17 letnia praktyka – nie zawsze jest rozwiązaniem uzasadnionym. Struktura sądów

rejestrowych na terenie kraju powinna być tworzona z uwzględnieniem liczby spraw

wpływających do poszczególnych sądów. Przykładowo – część właściwości bardzo

obciążonych sądów rejestrowych w Warszawie mogłaby zostać przekazana sądowi

lubelskiemu, jednak wymaga to właśnie zmiany brzmienia art. 2 ustawy o Krajowym

Rejestrze Sądowym.



W obszarze właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w

Świdniku przekazuje się rozpoznawania spraw z obszaru właściwości sądów rejonowych:

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Sąd Rejonowy w Chełmie

Sąd Rejonowy w Kraśniku

Sąd Rejonowy w Lubartowie

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z 

siedzibą w Świdniku

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Sąd Rejonowy w Puławach

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Sąd Rejonowy w Rykach

Sąd Rejonowy we Włodawie

Sąd Rejonowy w Biłgoraju

Sąd Rejonowy w Hrubieszowie

Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim

Sąd Rejonowy w Krasnymstawie

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim

Sąd Rejonowy w Zamościu

Sąd Rejonowy w Grójcu

Sąd Rejonowy w Kozienicach

Sąd Rejonowy w Lipsku

Sąd Rejonowy w Przysusze

Sąd Rejonowy w Radomiu

Sąd Rejonowy w Szydłowcu

Sąd Rejonowy w Zwoleniu

Sąd Rejonowy w Garwolinie

Sąd Rejonowy w Łukowie

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Sąd Rejonowy w Węgrowie





CENTRALNA INFORMACJA KRS

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

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

rejestrowych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 marca 2018 r.

w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego 

oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz 

kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium 

dokumentów finansowych, a także struktury udostępnianych informacji o 

podmiotach wpisanych do Rejestru

Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze

Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, 1089 i 1133 oraz z 2018 r. poz. 398) zarządza

się, co następuje:

§ 1.1. Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej, "Centralną

Informacją", jest komórką organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości.

2. Centralna Informacja składa się z centrali Centralnej Informacji oraz oddziałów.



2. Zadaniem Centralnej Informacji jest:

1) prowadzenie zbioru informacji Rejestru oraz EKDS, zwanego dalej "katalogiem";

2) udzielanie informacji z Rejestru oraz przechowywanie i udostępnianie kopii

dokumentów z katalogu;

3) utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru i katalogu w systemie

teleinformatycznym;

4) utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru z BRIS.

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.

4a. Centralna Informacja udostępnia bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach

teleinformatycznych, aktualne i pełne informacje o podmiotach wpisanych do

Rejestru oraz listę dokumentów zawartych w katalogu.

4aa. Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o

podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów

wydawanych przez Centralną Informację



ELEKTRONICZNY KATALOG DOKUMENTÓW SPÓŁEK (art.  8a)

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 lub odwołaniu członków organów spółek oraz oświadczenia o 

rezygnacji

- roczne sprawozdania finansowe



Art. 3. Rejestr obejmuje podmioty, na które przepisy ustaw nakładają

obowiązek uzyskania wpisu do tego Rejestru.



REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW

- spółki osobowe i europejskie zgrupowania interesów gospodarczych

- spółki kapitałowe i spółki europejskie

- spółdzielnie i spółdzielnie europejskie;

- przedsiębiorstwa państwowe;

- instytuty badawcze i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej

Łukasiewicz

- towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i towarzystwa reasekuracji

wzajemnej;

- inne osoby prawne, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają

wpisowi do rejestru podmiotów non-profit

- oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium RP

- główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji

- instytucje gospodarki budżetowej



ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 listopada 2014 r.

w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w 

skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych 

rejestrach

ZAŁĄCZNIK Nr  3

RODZAJE PODMIOTÓW WPISYWANYCH DO REJESTRU 

STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I 

ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH 

ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ



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

- izby gospodarcze, Krajowa Izba Gospodarcza

- związki zawodowe 

- związki sportowe

- nieposiadające osobowości prawnej 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.



Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym 

Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. poz. 398 z późn. zm.).

Art. 1. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017

r. poz. 700, 1089 i 1133) wprowadza się następujące zmiany:

pkt 30) uchyla się art. 55-57;

Art. 55. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 r., z wyjątkiem:

6) art. 1 pkt 18 w zakresie dodawanego art. 21c, pkt 23, pkt 30 w zakresie uchylenia art. 55

i art. 57, art. 3 pkt 19, art. 5, art. 6, art. 19, art. 20, art. 21 pkt 6, art. 25 oraz art. 45-45b, które

wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.

Art. 48. Wpisy w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego

dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają wykreśleniu z rejestru po

upływie 7 lat od dnia dokonania wpisu.

Art. 49. W sprawach wszczętych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy postanowienia w

przedmiocie wpisów, o których mowa w art. 41 pkt 5 i art. 55 ustawy zmienianej w art. 1, nie

wymagają doręczenia i nie podlegają zaskarżeniu.



AKTA REJESTROWE



Art. 9. 1. Dla podmiotu wpisanego do Rejestru prowadzi się odrębne akta rejestrowe

obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu.

A) DOKUMENTY STANOWIĄCE PODSTAWĘ WPISU

te, z których wynikają dane, które są wpisywane do rejestru, np.:

- akty założycielskie, umowy, statut

- uchwały organów

- umowy zbycia udziałów

B) DOKUMENTY SKŁADANE DO REJESTRU

Art. 9. 2. 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 zawierające te dane oraz

dokumenty wymienione w art. 47a ust. 2 składa się do akt rejestrowych.

- plan połączenia, plan podziału, plan przekształcenia

- prawomocny wyrok uchylający uchwałę

- zajęcie udziałów w postępowaniu egzekucyjnym

- art. 47a – dokumenty w języku obcym wraz z tłumaczeniem



SPOSÓB PROWADZENIA

TELEINFORMATYCZNY

Akta rejestrowe dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzi się

wyłącznie w systemie teleinformatycznym.

Akta rejestrowe prowadzone w postaci papierowej nie podlegają przetworzeniu na akta

prowadzone w systemie teleinformatycznym. Akta rejestrowe prowadzone w systemie

teleinformatycznym nie podlegają przetworzeniu na postać papierową.

1a. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się również do akt spraw o wpis do rejestru

przedsiębiorców, jeżeli wniosek został prawomocnie zwrócony, odrzucony albo oddalony lub

postępowanie umorzono, oraz do innych spraw należących do właściwości sądu

rejestrowego.

PAPIEROWY

5. Jeżeli wnioski i dokumenty dotyczące podmiotu wpisanego wyłącznie do rejestru, o

którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, zostały złożone za pośrednictwem systemu

teleinformatycznego, w aktach rejestrowych przechowuje się wydruk tych wniosków i

dokumentów wraz ze wskazaniem osób, które je podpisały. Nie dotyczy to dokumentów, o

których mowa w art. 9a ust. 2, składanych przez samodzielny publiczny zakład opieki

zdrowotnej (spr. fin.)



ZBIÓR DOKUMENTÓW

6. Dla podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzi się zbiór dokumentów

obejmujący dokumenty wytworzone w postaci papierowej. Do zbioru dokumentów dołącza

się akta rejestrowe podmiotu prowadzone w postaci papierowej.

7. Dokument w postaci papierowej, dotyczący podmiotu wpisanego do rejestru

przedsiębiorców, stanowiący podstawę do podjęcia przez sąd czynności z urzędu,

przetwarza się na postać elektroniczną oraz składa do zbioru dokumentów, o którym mowa

w ust. 6. Dokument przetworzony na postać elektroniczną dołącza się do akt rejestrowych

prowadzonych w systemie teleinformatycznym.

8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do akt sprawy rozpoznanej przez sąd drugiej

instancji oraz Sąd Najwyższy.

9. Dokumenty zawierające informacje przekazane z właściwych rejestrów za pośrednictwem

systemu integracji rejestrów podlegają automatycznemu złożeniu do akt rejestrowych.

nie jest konieczne wszczynanie postępowania o złożenie dokumentu do rejestru



AKTA POSTĘPOWANIA 

REJESTROWEGO



Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie 

organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów 

administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2019 r. poz. 138 z późn. zm.).

§ 180. 1. Akta postępowania rejestrowego lub innego postępowania prowadzonego

przez sąd rejestrowy 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.

3. Akta postępowań prowadzonych przez sąd rejestrowy dołącza się niezwłocznie

do zbiorczych akt rejestrowych podmiotu.





SYGNATURA SPRAWY REJESTROWEJ

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



§ 192. W sprawach wpisanych do wykazu "Ns-Rej. KRS" sygnaturę akt sprawy,

poprzedzoną dwuliterowym skrótem nazwy sądu, uzupełnia się na końcu liczbą

kontrolną wynikającą z systemu informatycznego, np. BI.XII Ns-Rej. KRS 777/03/108.

§ 174. 1. W sądach rejonowych:

1. w wydziałach gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi się wykaz:

- "Ns-Rej. KRS" - dla spraw rejestrowych dotyczących wszelkich wpisów do Krajowego 

Rejestru Sądowego oraz dla innych spraw rozpoznawanych przez sąd rejestrowy, których 

przedmiotem nie są wnioski o wpis;

2. w wydziałach gospodarczych rejestru zastawów prowadzi się wykaz:

- "Ns-Rej. Za" - dla spraw o wpis do rejestru zastawów.

3. W wydziałach cywilnych sądów okręgowych prowadzi się wykaz:

- "Ns-Rej. Pr" - dla spraw rejestrowych z zakresu rejestru dzienników i czasopism.

4. W Sądzie Okręgowym w Warszawie prowadzi się ponadto, na podstawie odrębnych 

przepisów, wykazy:

- "Ns-Rej. Ew. R" - dla spraw z zakresu ewidencji partii politycznych,

- "Ns-Rej. Ew. Pzm" - dla spraw z zakresu zmian w ewidencji partii politycznych;

- "Ns-Rej. FE" - dla spraw rejestrowych z zakresu rejestru funduszy emerytalnych,

- "Ns-Rej. FI" - dla spraw rejestrowych z zakresu rejestru funduszy inwestycyjnych.



STRUKTURA REJESTRU 

PRZEDSIĘBIORCÓW



Art. 37. Dane dotyczące poszczególnych przedsiębiorców wpisanych do rejestru

przedsiębiorców umieszcza się pod numerem przeznaczonym dla danego podmiotu w

sześciu działach tego rejestru.

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













POSTĘPOWANIE REJESTROWE



Art. 7. Do postępowania przed sądami rejestrowymi stosuje się przepisy Kodeksu

postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, chyba że ustawa stanowi

inaczej.

CZĘŚĆ  PIERWSZA

POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE

KSIĘGA  DRUGA

POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE

TYTUŁ  II

PRZEPISY DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW SPRAW

DZIAŁ  VI

Postępowanie rejestrowe



DEFINICJA SPRAWY REJESTROWEJ

Stan prawny do 15.03.2018 r.

Art. 6941. § 1. Przepisy zawarte w dziale niniejszym stosuje się do postępowania w

sprawach o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym (sprawach rejestrowych).

§ 2. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do innych postępowań rejestrowych

prowadzonych przez sądy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Stan prawny od 15.03.2018 r.

Art. 6941. § 1. Przepisy zawarte w niniejszym dziale stosuje się do postępowań w

sprawach, w których właściwy jest sąd rejonowy (sąd gospodarczy) prowadzący Krajowy

Rejestr Sądowy (sprawy rejestrowe).

§ 2. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do postępowań rejestrowych

prowadzonych przez inne sądy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.



PRZEPISY SZCZEGÓLNE

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). Przepisu art. 508 § 1 zdanie pierwsze nie stosuje się.

Art. 508. § 1. Jeżeli właściwość miejscowa nie jest oznaczona w przepisie szczególnym, wyłącznie właściwy jest

sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku miejsca zamieszkania - sąd miejsca jego pobytu. Do

postępowania z urzędu właściwy jest sąd miejsca, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie będące podstawą

wszczęcia postępowania. W braku wskazanych wyżej podstaw właściwy będzie sąd dla m.st. Warszawy.



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. Przepisu art. 510 § 2 nie stosuje się.

§ 21. Brak organu lub brak w składzie organu powołanego do reprezentacji podmiotu

podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego nie stanowi przeszkody do

dokonania wpisu z urzędu.

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.

§ 2. Jeżeli okaże się, że zainteresowany nie jest uczestnikiem, sąd wezwie go do udziału w sprawie. Przez

wezwanie do wzięcia udziału w sprawie wezwany staje się uczestnikiem. W razie potrzeby wyznaczenia kuratora do

zastępowania zainteresowanego, którego miejsce pobytu jest nieznane, jego wyznaczenie następuje z urzędu.



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.

§ 3. Postanowieniom dotyczącym stosowania środków przymusu sąd rejestrowy może

nadać rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli wymaga tego interes wierzyciela lub

innych osób.



UZASADNIENIE

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

wymaga uzasadnienia.

§ 11 W sprawie innej niż sprawa o wpis do rejestru, w której wnioskodawca jest

jedynym uczestnikiem postępowania, przepis § 1 stosuje się odpowiednio.

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

sprawy, które zostało wydane z urzędu.

§ 3. Sąd rejestrowy przy doręczeniu postanowienia o wpisie do rejestru spółki, o

której mowa w art. 38 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym

Rejestrze Sądowym (S24), poucza o treści art. 45 ust. 1b tej ustawy.

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

8) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

f) której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie

teleinformatycznym, w której wkłady na pokrycie kapitału zakładowego nie zostały wniesione - wzmiankę, że kapitał

nie został pokryty,

Art. 45. 1b. Po złożeniu przez wszystkich członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowa

została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, oświadczenia

że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, w

dziale 1 rejestru przedsiębiorców z urzędu wykreśla się wpis, o którym mowa w art. 38 pkt 8 lit. f.



ROZSTRZYGNIĘCIA 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.

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.



KOSZTY POSTĘPOWANIA REJESTROWEGO

Art.  6948. § 1. Koszty postępowania rejestrowego ponosi podmiot podlegający 

obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2. Koszty postępowania wszczętego przez osobę, która nie jest upoważniona do

działania w imieniu podmiotu podlegającego obowiązkowi wpisu do Krajowego

Rejestru Sądowego, ponosi wnioskodawca, chyba że wniosek jego został

uwzględniony w całości lub w istotnej części.

Art. 520. § 1. Każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

§ 2. Jeżeli jednak uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani w wyniku postępowania lub interesy

ich są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na

jednego z uczestników w całości. To samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania wyłożonych przez

uczestników.

§ 3. Jeżeli interesy uczestników są sprzeczne, sąd może włożyć na uczestnika, którego wnioski zostały

oddalone lub odrzucone, obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez innego

uczestnika. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio, jeżeli uczestnik postępował niesumiennie lub

oczywiście niewłaściwie.



PRZEPISY OGÓLNE

REFERENDARZ SĄDOWY

Art. 5091 § 2. Czynności w postępowaniach dotyczących rejestrów i ewidencji prowadzonych

przez sądy może wykonywać referendarz sądowy, z wyjątkiem:

• przygotowania i prowadzenia rozprawy,

• odmowy wpisu partii politycznej do ewidencji,

• wykreślenia wpisu partii politycznej z ewidencji

• zawieszenia wydawania dziennika lub czasopisma



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.



SKUTEK ŚRODKA ODWOŁAWCZEGO

Art. 5181. § 3. W razie wniesienia skargi na wpis w księdze wieczystej wpis nie

traci mocy. Rozpoznając sprawę, sąd zmienia zaskarżony wpis przez jego

wykreślenie i dokonanie nowego wpisu lub wydaje postanowienie, którym

zaskarżony wpis utrzymuje w mocy albo uchyla go w całości lub w części i w tym

zakresie wniosek oddala bądź odrzuca, względnie postępowanie umarza.



ZASKARŻANIE WPISÓW

Art. 5181. § 11. Na orzeczenie referendarza sądowego służy skarga także w

przypadkach, w których na postanowienie sądu służyłaby apelacja.

§ 3a. W postępowaniu rejestrowym o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz

rejestru zastawów w razie wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego

zarządzające wpis, pozostaje ono w mocy do chwili rozpatrzenia skargi przez sąd

rejonowy rozpoznający sprawę jako sąd pierwszej instancji. Rozpoznając sprawę,

sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone orzeczenie i dokonany na jego

podstawie wpis zmienia albo utrzymuje w mocy, albo uchyla w całości lub w części i

w tym zakresie wniosek oddala bądź odrzuca, względnie postępowanie umarza.



SKARGA KASACYJNA

Art. 5191. § 3. W postępowaniu rejestrowym skarga kasacyjna przysługuje

jedynie od postanowień sądu drugiej instancji w przedmiocie wpisu lub wykreślenia

z rejestru podmiotu podlegającego rejestracji.



SYSTEM TELEINFORMATYCZNY



A) CZYNNOŚCI SĄDU

Art. 6942a.Jeżeli postępowanie przed sądem rejestrowym odbywa się za

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, czynności sądu, referendarza

sądowego i przewodniczącego są utrwalane wyłącznie w tym systemie, a

wytworzone w ich wyniku dane w postaci elektronicznej opatrywane są

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

czynności zewnętrzne – kwalifikowany podpis elektroniczny (np. orzeczenia)

czynności wewnętrzne – brak podpisu (np. zarządzenia porządkowe)

B) PISMA PROCESOWE

Art. 126. § 5. Pismo procesowe wniesione za pośrednictwem systemu

teleinformatycznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Art. 165. § 4. Wprowadzenie pisma do systemu teleinformatycznego jest

równoznaczne z wniesieniem pisma do sądu.





Art. 6943a. § 1. Jeżeli wniosek w postępowaniu przed sądem rejestrowym został

złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wszelkie pisma w tej

sprawie wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,

z wyłączeniem środków zaskarżenia, do których rozpoznania właściwy jest Sąd

Najwyższy.

Przepisów art. 125 § 24 i art. 1311 § 21 nie stosuje się.

Art. 125. § 24. Oświadczenie o wyborze lub rezygnacji z wyboru wnoszenia pism procesowych za

pośrednictwem systemu teleinformatycznego składa się za pośrednictwem tego systemu.

Oświadczenie to jest wiążące tylko w stosunku do osoby, która je złożyła.

Art. 1311. § 21. Adresat, który dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu

teleinformatycznego, może zrezygnować z doręczenia elektronicznego.



POUCZENIE PRZY PIERWSZYM DORĘCZENIU

Art. 6943a. § 2. Sąd rejestrowy przy pierwszym doręczeniu w sprawie

poucza o treści art. 125 § 21 zdanie drugie.

Art. 125. § 21. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi albo dokonano wyboru wnoszenia pism

procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pisma procesowe w tej sprawie wnosi

się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Pisma niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wywołują skutków prawnych,

jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu, o czym sąd poucza wnoszącego pismo.



SKUTKI BRAKU POUCZENIA

Art. 6943a. § 3. Jeżeli pismo dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru

przedsiębiorców lub w sprawie, w której wniosek został złożony w sposób, o którym

mowa w § 1, zostało wniesione w postaci papierowej, a wnoszący pismo nie był

pouczony o treści art. 125 § 21 zdanie drugie, przewodniczący wzywa do jego

wniesienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w terminie

tygodniowym od dnia doręczenia wezwania, pouczając o treści tego przepisu.

Przepis art. 130 § 3 stosuje się. Przepis art. 125 § 21 zdanie drugie nie stanowi

przeszkody do podjęcia przez sąd rejestrowy czynności z urzędu.

Art. 130. § 3. Pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia.

§ 4. Sąd odrzuca apelację, zażalenie albo skargę na orzeczenie referendarza

sądowego złożone z naruszeniem § 1, jeżeli strona nie uczyniła zadość wezwaniu,

o którym mowa w § 3, albo będąc pouczoną o treści art. 125 § 21 zdanie drugie, nie

złożyła środka zaskarżenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.



DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE

Art. 1311. § 1. Sąd dokonuje doręczeń za pośrednictwem systemu

teleinformatycznego (doręczenie elektroniczne), jeżeli adresat wniósł pismo za

pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo dokonał wyboru wnoszenia pism

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 2. W przypadku doręczenia elektronicznego pismo uznaje się za doręczone w

chwili wskazanej w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. Przepisu

art. 134 § 1 nie stosuje się. W przypadku braku takiego potwierdzenia doręczenie

elektroniczne uznaje się za skuteczne po upływie 14 dni od daty umieszczenia

pisma w systemie teleinformatycznym.

Art. 134. § 1. W dni ustawowo uznane za wolne od pracy, jako też w porze nocnej doręczać można

tylko w wyjątkowych wypadkach za uprzednim zarządzeniem prezesa sądu.

§ 2. Za porę nocną uważa się czas od godziny dwudziestej pierwszej do godziny siódmej.

Z jakim momentem wydawane jest elektroniczne potwierdzenie odbioru 

korespondencji?





§ 4. W postępowaniu przed sądem drugiej instancji przepisu art. 1311 § 1 nie stosuje

się.

Art. 1311. § 1. Sąd dokonuje doręczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (doręczenie

elektroniczne), jeżeli adresat wniósł pismo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo

dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 6. Jeżeli postępowanie przed sądem rejestrowym odbywa się za pośrednictwem

systemu teleinformatycznego, przepisu art. 1311 § 21 nie stosuje się.

Art. 1311. § 21. Adresat, który dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu

teleinformatycznego, może zrezygnować z doręczenia elektronicznego.

Art. 6946a. Po przedstawieniu lub udostępnieniu akt sprawy sądowi drugiej instancji

na skutek wniesionego środka odwoławczego pisma oraz dokumenty mogą być

składane w postaci papierowej do czasu zakończenia postępowania przed tym

sądem.



WZORY FORMULARZY

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie 

wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 

Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także 

odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii 

dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu 

(Dz. U. poz. 963).



Na podstawie art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze

Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 oraz z 2020 r. poz. 2320) zarządza się, co

następuje:

§ 3. 1. Składanie wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, może być dokonane

jedynie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez zarejestrowanego

użytkownika.

2. Adres systemu teleinformatycznego jest dostępny na stronach podmiotowych

Ministerstwa Sprawiedliwości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Wnioski, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, wraz z załącznikami wypełnia się na

urzędowych formularzach dostępnych pod adresem określonym w § 3 ust. 2 i

opatruje podpisem elektronicznym.

BRAK OKREŚLENIA URZĘDOWEGO WZORU FORMULARZA



WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA REJESTROWEGO



Zasadą jest wszczęcie postępowania na wniosek podmiotu rejestrowego

Art. 19. 1. Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis

szczególny przewiduje wpis z urzędu.



SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Art. 19. 2. Wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru

przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu

teleinformatycznego.

Art. 19. 3. Wniosek o wpis w rejestrze, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, składa

się na urzędowym formularzu lub jego kopii albo za pośrednictwem systemu

teleinformatycznego.

Formularz zawiera niezbędne pouczenia dla stron dotyczące sposobu jego

wypełniania, wnoszenia i skutków niedostosowania wniosku do wymagań

przewidzianych dla pism procesowych.

4. Wnioski inne niż o wpis dotyczące podmiotów non-profit można składać także za

pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

wnioski te nie są składane na formularzu urzędowym



WYMOGI FORMALNE WNIOSKU

Art. 19. 5. Wniosek w postępowaniu przed sądem rejestrowym składa się

wraz z opłatą sądową.

- nie ma znaczenia czy dotyczy to wniosku o wpis czy innego pisma

- nie ma znaczenia czy wniosek składa pełnomocnik profesjonalny

BRAK PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SKUTKÓW BRAKU UISZCZENIA 

OPŁATY ZA OGŁOSZENIE W MSiG

Art. 20c. 3. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności

gospodarczej oraz wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania

działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat sądowych. Wpisy dokonane w

wyniku rozpoznania takich wniosków nie podlegają ogłoszeniu w Monitorze

Sądowym i Gospodarczym.



FORMA WNIESIENIA OPŁATY

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

(Dz. U. poz. 408 z późn. zm.).

Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w

sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025, z późn. zm.) zarządza się, co

następuje:

§ 5. 2. W postępowaniu rejestrowym o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

opłatę sądową od wniosku składanego za pośrednictwem systemu

teleinformatycznego, którego podstawę stanowi dokument sporządzony przy

wykorzystaniu wzorca udostępnionego w tym systemie, uiszcza się wyłącznie za

pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwracalne zainicjowanie

procedury opłacenia pisma i identyfikację wnoszącego opłatę sądową,

udostępnionych przez system teleinformatyczny obsługujący to postępowanie.



DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY

§ 6. 1. Jeżeli opłata sądowa została uiszczona w formie bezgotówkowej przed

wniesieniem pisma do sądu, należy do tego pisma dołączyć oryginał, kopię albo

wydruk dowodu wniesienia należnej opłaty sądowej.

2. Jeżeli opłata sądowa została uiszczona w formie bezgotówkowej po wniesieniu

pisma do sądu, ale przed wezwaniem do jej uiszczenia, oryginał, kopię albo wydruk

dowodu wniesienia należnej opłaty sądowej należy przesłać niezwłocznie do

właściwego sądu, w ślad za złożonym pismem.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, na dowodzie wpłaty, jego kopii albo

wydruku zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że

figurująca na nim kwota stanowi opłatę sądową za wnoszone albo złożone pismo,

oraz wskazuje się sygnaturę akt sprawy, o ile została nadana, chyba że wynikają

one wprost z tytułu wpłaty oznaczonego w treści dowodu wpłaty.



5a. Jeżeli dowód wpłaty albo jego kopia podlega złożeniu za pośrednictwem

systemu teleinformatycznego, informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, wskazuje się

w dołączonym do nich dokumencie, chyba że wynikają one wprost z tytułu wpłaty

oznaczonego w treści dowodu wpłaty.

6. W elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz w postępowaniu

rejestrowym o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wszczętym na skutek

wniosku składanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którego

podstawę stanowi dokument sporządzony przy wykorzystaniu wzorca

udostępnionego w tym systemie, nie stosuje się ust. 1-5a.



WYSOKOŚĆ OPŁATY

Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie

podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

Opłatę stałą w kwocie 250 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie w

Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze non-profit.

Opłatę stałą w kwocie 250 złotych pobiera się od wniosku o dokonanie zmiany

wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców.

Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o dokonanie zmiany

wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego tylko w rejestrze non-profit.



MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

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

Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.



USTAWA

z dnia 22 grudnia 1995 r.

o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego

Art. 1. 1. Tworzy się Monitor Sądowy i Gospodarczy, który jest ogólnokrajowym

dziennikiem urzędowym przeznaczonym do zamieszczania obwieszczeń lub

ogłoszeń.

2. Wydawanie Monitora Sądowego i Gospodarczego należy do zakresu zadań

Ministra Sprawiedliwości.



3. W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłasza się:

1) wszystkie wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że ustawa stanowi

inaczej;

2) ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych;

2a) ogłoszenia przewidziane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, o ile

obowiązek ich ogłaszania wynika z tej ustawy;

3) inne obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Sądowym i

Gospodarczym jest wymagane lub dopuszczone przez ustawy.

3a. Zamieszczanie obwieszczeń i ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

podlega opłacie, z wyjątkiem ogłoszeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego dokonywanych przez sąd rejestrowy z urzędu oraz

gdy ustawa stanowi inaczej.



Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie 

wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (t.j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1957).

§ 4. Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, bezpośrednio po

dokonaniu wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego, podlegających obowiązkowi

ogłoszenia w Monitorze, podejmuje działania w celu ich ogłoszenia.

§ 5.1. Ogłoszenia i obwieszczenia, inne niż wymienione w § 4, przeznaczone do

zamieszczenia w Monitorze są przyjmowane oraz przekazywane do

Ministerstwa Sprawiedliwości za pośrednictwem punktów przyjmowania

ogłoszeń w sądach, których wykaz określa załącznik do rozporządzenia, lub do

sekretariatów sądowych wydziałów, w których jest prowadzona sprawa, jeżeli sąd

postanowił o opublikowaniu ogłoszenia, lub są przekazywane za pośrednictwem

systemu teleinformatycznego przez osobę, której tożsamość została potwierdzona

danymi zweryfikowanymi za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu

elektronicznego i której został przydzielony unikalny adres internetowy (konto

użytkownika) powiązany z niepowtarzalną nazwą i hasłem (zarejestrowany

użytkownik).



§ 6. 1. Opłata za zamieszczenie w Monitorze ogłoszenia lub obwieszczenia o wpisie

do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile jego ogłoszenie podlega opłacie, jest stała

i wynosi 100 zł.

2. Opłata za zamieszczenie w Monitorze ogłoszenia lub obwieszczenia

dokonywanego w toku postępowania sądowego, innego niż wymienione w ust. 1,

oraz za ogłoszenie sprawozdania finansowego w przypadkach przewidzianych w

ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i

2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089) jest stała i wynosi 500 zł.

3. Opłatę za pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia ustala się za ilość znaków,

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

0,70 zł za jeden znak, nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. W razie żądania użycia w

ogłoszeniu lub w obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i

wytłuszczeń, opłatę zwiększa się o 30%.



§ 7. 1. Opłaty za ogłoszenie wpisu, o którym mowa w § 6 ust. 1, pobiera się z góry

na rachunek bieżący dochodów sądu rejonowego przyjmującego wniosek o

dokonanie wpisu.

2. Opłaty, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3, pobiera się z góry na rachunek bieżący

dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości.



ROZPOZNANIE WNIOSKU



BADANIE FORMALNE

A) NIEPRAWIDŁOWY SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU

Art. 125. § 21. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi albo dokonano wyboru

wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,

pisma procesowe w tej sprawie wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu

teleinformatycznego.

Pisma niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wywołują

skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu, o czym sąd

poucza wnoszącego pismo.

- nie powoduje zachowania terminu

- dotyczy przymusowego, jak i dobrowolnego systemu teleinformatycznego

§ 22. W przypadku niewniesienia pisma za pośrednictwem systemu

teleinformatycznego przewodniczący zawiadamia wnoszącego pismo o

bezskuteczności czynności.



B) BRAK OPŁATY

a) system teleinformatyczny

Art. 19. 6. Wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i

nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem wniosku do sądu

rejestrowego, o czym sąd poucza wnoszącego pismo. Przepisy art. 130 § 7 i 8 Kodeksu

postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.

nie dojdzie do zachowania terminu

art. 130 § 7. W przypadku wniesienia pisma podlegającego opłacie z naruszeniem § 6 przewodniczący

zawiadamia wnoszącego pismo o bezskuteczności czynności.

§ 8. Przepisów § 6 i 7 nie stosuje się, jeżeli wnoszący pismo jest zwolniony z mocy prawa od kosztów

sądowych w zakresie opłaty sądowej należnej od tego pisma, a także w razie zwolnienia od tych

kosztów przyznanego przez sąd lub w razie zgłoszenia wniosku o takie zwolnienie.

b) system tradycyjny

7. Wniosek złożony w innej formie niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i

nieopłacony podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków.



C) NIEPRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE WNIOSKU

8. Nieprawidłowo wypełniony wniosek o wpis podlega zwróceniu bez wzywania do

uzupełnienia braków, jeżeli z powodu nieprawidłowego wypełnienia nie jest możliwe

nadanie wnioskowi prawidłowego biegu.

uniknięcie nadmiernego formalizmu, np. literówki, brak wypełnienia jednego z pól



D) ZŁOŻENIE WNIOSKU Z POMINIĘCIEM FORMULARZA URZĘDOWEGO 

LUB SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO

Art. 19. 9. Wniosek o wpis złożony z naruszeniem ust. 3 podlega zwróceniu bez

wzywania do uzupełnienia braków.

Ust. 3 przewiduje obowiązek składania wniosku o wpis dotyczącego podmiotu non-

profit na formularzu urzędowym albo przez system teleinformatyczny



UZUPEŁNIENIE BRAKÓW

Art. 19. W razie zwrócenia wniosku zgodnie z ust. 7-9 może on być ponownie

złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek

ponownie złożony nie zawiera braków, wywołuje on skutek od daty pierwotnego

wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że

zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych.

ust. 7 – wniosek złożony w innej formie niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i

nieopłacony

ust. 8 – wniosek o wpis wypełniony nieprawidłowo, jeżeli z powodu nieprawidłowego wypełnienia nie

jest możliwe nadanie wnioskowi prawidłowego biegu.

ust. 9 – wniosek o wpis w rejestrze podmiotów non-profit złożony w innej sposób niż na urzędowym

formularzu lub jego kopii albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego



FORMA ZAŁĄCZNIKÓW



Art. 6943b. Do pisma wnoszonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

dołącza się załączniki w postaci elektronicznej.

Art. 6944. § 1. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu do Krajowego Rejestru

Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych składa się w oryginałach

albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.

SPORZĄDZONE FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Art. 6944. § 2. Dokumenty, o których mowa w § 1, stanowiące załączniki do wniosku

złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sporządzone w

postaci elektronicznej, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.



SPORZĄDZONE W FOMIE PAPIEROWEJ

§ 22. Jeżeli dokumenty, o których mowa w § 1, zostały sporządzone w postaci

papierowej, do wniosku dołącza się:

ODPISY ELEKTRONICZNE

1) odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo występującego w

sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, albo

KOPIE ELEKTRONICZNE

2) elektroniczne kopie dokumentów.

§ 23. W przypadku, o którym mowa w § 22 pkt 2, oryginał dokumentu albo jego odpis

lub wyciąg poświadczony urzędowo przesyła się do sądu rejestrowego w terminie 3

dni od daty złożenia pisma. Przepisy art. 130 § 1-4 stosuje się odpowiednio.



AKTY NOTARIALNE

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

(„CREWAN”)

Art. 19d. 1. Jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub

wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku

numer tego dokumentu w Repozytorium.

2. Po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został

podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem

systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku.



PEŁNOMOCNICTWO

Art. 6943 § 32. Do wniosku złożonego przez pełnomocnika za pośrednictwem

systemu teleinformatycznego pełnomocnik dołącza pełnomocnictwo lub jego

odpis. Przepisu art. 89 § 11 nie stosuje się.

Art. 89. § 1. Pełnomocnik jest obowiązany przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt

sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa wraz z

odpisem dla strony przeciwnej. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także radca Prokuratorii

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa

oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Złożenie dokumentu wykazującego

umocowanie lub jego uwierzytelnionego odpisu nie jest wymagane, jeżeli stwierdzenie przez sąd

umocowania jest możliwe na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego sąd ma dostęp drogą

elektroniczną.

§ 11. Przepisu § 1 nie stosuje się do czynności procesowej dokonanej za pośrednictwem systemu

teleinformatycznego, w przypadku gdy przepis szczególny przewiduje, że czynności można dokonać

wyłącznie za pośrednictwem tego systemu. W takim przypadku pełnomocnik powołuje się na

pełnomocnictwo, wskazując jego zakres oraz okoliczności wymienione w art. 87.



RODZAJE ZAŁĄCZNIKÓW



1) UMOWA/STATUT

Art. 9. 3. Jeżeli podmiot wpisywany do Rejestru działa na podstawie umowy lub

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

2) TEKST JEDNOLITY

Art. 9. 4. 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.



§ 207.1. Tekst jednolity umowy lub statutu, o którym mowa w art. 9 ust. 4 ustawy o

K.R.S. oraz w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy

wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. poz. 770, z późn.

zm. 53 ), jest składany w aktach rejestrowych podmiotu z uwzględnieniem

wszystkich wprowadzonych do umowy lub statutu zmian. Jeżeli zmiana umowy lub

statutu polega na uchwaleniu nowego tekstu umowy lub statutu, złożenie tego

tekstu jest równoznaczne ze złożeniem tekstu jednolitego.

2. Niezłożenie tekstu jednolitego nie jest przeszkodą w dokonaniu wpisu zmian

umowy lub statutu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, sąd rejestrowy wzywa podmiot do

złożenia tekstu jednolitego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o K.R.S.

4. Przyjmując tekst jednolity umowy lub statutu, sąd rejestrowy bada, czy

uwzględnia on ostatnią zmianę ich treści oraz czy w pozostałym zakresie jest

zgodny z poprzednio złożonym tekstem jednolitym.



3) ZGODA NA POWOŁANIE REPREZENTANTÓW

Art. 19a. Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru,

likwidatorów i prokurentów należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie

oraz ich adresy do doręczeń.

Wymogu dołączenia zgody na powołanie 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.



4) ADRESY DO DORĘCZEŃ REPREZENTANTÓW

Art. 19a. Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru,

likwidatorów i prokurentów należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie oraz

ich adresy do doręczeń.

5a. Jeżeli adres do doręczeń osób, o których mowa w ust. 5, znajduje się poza

obszarem Unii Europejskiej, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w

Rzeczypospolitej Polskiej.

5b. Każdorazową zmianę adresu do doręczeń osób, o których mowa w ust. 5, lub

danych pełnomocnika, o którym mowa w ust. 5a, należy zgłosić sądowi

rejestrowemu, załączając oświadczenie, o którym mowa w ust. 5. Zgłoszenia

dokonują podmiot wpisany do Rejestru albo osoby, o których mowa w ust. 5 i 5a. Do

chwili zgłoszenia zmiany adresu doręczeń dokonuje się na adres zgłoszony do akt

rejestrowych.

5c. Zgłoszenie zmian, o których mowa w ust. 5b, nie podlega opłacie sądowej.



133 § 23. k.p.c. Pisma procesowe lub orzeczenia dla osób reprezentujących podmiot wpisany do

Krajowego Rejestru Sądowego, likwidatorów, prokurentów, członków organów lub osób uprawnionych

do powołania zarządu doręcza się na adres do doręczeń wskazany zgodnie z przepisami art. 19a ust.

5-5b i 5d ustawy o KRS.

139 § 3. k.p.c. Jeżeli stronie podlegającej wpisowi do rejestru sądowego nie można doręczyć pisma w

sposób przewidziany w artykułach poprzedzających ze względu na nieujawnienie w tym rejestrze

zmiany adresu, pismo to pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy

adres jest sądowi znany.

139 § 31 k.p.c. Pisma dla osób reprezentujących podmiot wpisany do KRS, likwidatorów, prokurentów,

członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu, w razie niemożności doręczenia ich

w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających z uwagi na niezgłoszenie oświadczenia o

zmianie adresu do doręczeń, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że inny

adres do doręczeń lub miejsce zamieszkania i adres są sądowi znane.

art. 139 § 4. Sąd rejestrowy przy ogłoszeniu lub doręczeniu postanowienia o pierwszym wpisie poucza

wnioskodawcę o skutkach zaniedbania ujawnienia w rejestrze zmian określonych w § 3.

art. 139 § 41. Sąd rejestrowy przy doręczeniu postanowienia w przedmiocie wpisu do KRS osób

reprezentujących podmiot, likwidatorów, prokurentów, członków organów lub osób uprawnionych do

powołania zarządu poucza podmiot wpisany do rejestru o określonych w § 31 skutkach zaniedbania

zgłoszenia oświadczenia o zmianie adresu do doręczeń. Pouczenie podmiotu wpisanego do

Krajowego Rejestru Sądowego jest jednoznaczne z pouczeniem osób, o których mowa w zdaniu

pierwszym.



5) LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POWOŁANIA ZARZADU

Art. 19a. 5d. Do zgłoszenia spółki kapitałowej do Rejestru należy dołączyć listę

obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę

członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu.

W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska

oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej

osoby prawnej.

Każdorazową zmianę tych osób oraz danych tych osób należy zgłosić sądowi

rejestrowemu, przedkładając nową listę.

Przepisy ust. 5a-5c stosuje się odpowiednio.



Art. 24. 1a. W uzasadnionych przypadkach, w razie stwierdzenia, że osoba prawna nie posiada

organu uprawnionego do reprezentowania lub w składzie tego organu zachodzą braki uniemożliwiające

jej działanie, sąd rejestrowy, wyznaczając odpowiedni termin, może wezwać obowiązanych do

powołania lub wyboru tego organu do wykazania, że organ został powołany lub wybrany albo że

braki w jego składzie zostały usunięte.

Art. 6034 § 4. k.p.c. Przyznając postanowieniem koszty kuratorowi, sąd rejestrowy orzeka

jednocześnie o obowiązku zwrotu kosztów poniesionych tymczasowo przez wnioskodawcę lub Skarb

Państwa solidarnie od osoby prawnej, dla której kurator został ustanowiony, oraz osób obowiązanych

do powołania organu uprawnionego do reprezentacji. Osoby te nie ponoszą jednak kosztów

działania kuratora, jeżeli podjęły, z zachowaniem należytej staranności, czynności zmierzające do

powołania lub wyboru organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu.



Art. 33.

Jeżeli do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wniosek o wpis lub zmianę danych osób, o

których mowa w art. 19a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, nie został rozpoznany w

pierwszej instancji, sąd rejestrowy wzywa podmiot do uzupełnienia wniosku przez

dołączenie oświadczeń tych osób obejmujących adresy do doręczeń, chyba że informacja o

adresie do doręczeń znajduje się w aktach rejestrowych.

Art. 34.

Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek złożyć do akt

rejestrowych aktualne oświadczenia, o których mowa w art. 19a ust. 5 ustawy zmienianej w

art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie obejmującym adresy do doręczeń,

przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego, nie później jednak niż w terminie

18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że informacja o adresie do

doręczeń znajduje się w aktach rejestrowych.

Art. 37.

Spółki kapitałowe mają obowiązek złożyć do akt rejestrowych listę, o której mowa w art. 19a

ust. 5d ustawy zmienianej w art. 1, przy pierwszym wniosku składanym do sądu

rejestrowego, nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie

niniejszej ustawy.



PRZYKŁADOWE ZAŁĄCZNIKI OKREŚLONE W PRZEPISACH 

SZCZEGÓLNYCH

LISTA WSPÓLNIKÓW

Art. 26. § 1. Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo

ich adresy do doręczeń;

POTWIERDZENIE UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH

Art. 93. § 2. Do zgłoszenia spółki partnerskiej do sądu rejestrowego należy

dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera do

wykonywania wolnego zawodu.



SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Art. 166. § 2. Zgłoszenie do sądu rejestrowego spółki jednoosobowej powinno również

zawierać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika, a

także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki.

Art. 167 § 1. Do zgłoszenia spółki należy dołączyć:

1) umowę spółki;

2) oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w całości przez

wszystkich wspólników,

3) jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę

spółki, dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem składu osobowego.

§ 2. Jednocześnie ze zgłoszeniem należy złożyć podpisaną przez wszystkich członków

zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i

wartości nominalnej udziałów każdego z nich.

Art. 254. § 3. Prawomocny wyrok uchylający uchwałę zarząd zgłasza, w terminie siedmiu

dni, sądowi rejestrowemu.

Art. 500. § 1. Plan połączenia powinien być zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się

spółek z wnioskiem, o którym mowa w art. 502 § 2.



INNE ZAŁĄCZNIKI

zmiana w składzie organu – uchwała

otwarcie likwidacji – uchwała albo wyrok sądu

utworzenie fundacji – oświadczenie fundatora, statut

zmiana adresu – uchwała zarządu

powołanie prokurenta – oświadczeniu o udzieleniu prokury





























OŚWIADCZENIA O STATUSIE CUDZOZIEMCA

Art. 19c. 1.

• We wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub

• zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i

obowiązków oraz

• w przypadku złożenia do akt rejestrowych dokumentów w trybie art. 9 ust. 2,

zawierających informacje o zmianach wspólników spółki,

wnioskodawca zamieszcza oświadczenie, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu

ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

2. W przypadku posiadania statusu cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24

marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wnioskodawca we

wniosku, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza także oświadczenie, czy jest

właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.



Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 

cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Art. 1.2. Cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest:

1) osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;

2) osoba prawna mająca siedzibę za granicą;

3) nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2,

mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;

4) osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub

pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i 3.

3. W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną, w rozumieniu ustawy, uważa się

spółkę, w której cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub

pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym

zgromadzeniu, także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z

innymi osobami, albo mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów art. 4 § 1

pkt 4 lit. b lub c, lub e ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek

handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577).



OŚWIADCZENIE O NIERUCHOMOŚCI

Art. 19c. 2. W przypadku posiadania statusu cudzoziemca w rozumieniu ustawy z

dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

wnioskodawca we wniosku, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza także

oświadczenie, czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości

położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.



Art. 3e. 1. Nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce

handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także każda inna

czynność prawna dotycząca udziałów lub akcji wymaga zezwolenia ministra

właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli w ich wyniku spółka będąca

właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej stanie się spółką kontrolowaną.

2. Nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z

siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub

wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli spółka ta

jest spółką kontrolowaną, a udziały lub akcje nabywa lub obejmuje cudzoziemiec

niebędący udziałowcem lub akcjonariuszem spółki.



Art. 8a. 1. Notariusz przesyła ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w

terminie 7 dni od dnia sporządzenia:

1) wypis aktu notarialnego oraz kopię umowy z podpisami notarialnie

poświadczonymi, na mocy których cudzoziemiec nabył nieruchomość położoną na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nabył lub objął udziały, akcje lub ogół praw i

obowiązków w spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym

użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. Sąd, w terminie określonym w ust. 1, przesyła ministrowi właściwemu do spraw

wewnętrznych:

2) kopie dokumentów złożonych do akt rejestrowych, z których wynika, że doszło do

nabycia lub objęcia udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków przez cudzoziemca

w spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem

nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w

szczególności kopie umów, orzeczeń sądowych, aktów poświadczenia

dziedziczenia wraz z protokołami dziedziczenia, list wspólników, a w przypadku gdy

nabycie lub objęcie podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców - także odpisy

wydanych w tym przedmiocie postanowień.





OŚWIADCZENIA

Art. 19b. Spółka kapitałowa w organizacji oraz podmioty, o których mowa w art. 49a

ust. 1, we wniosku o wpis do Rejestru zamieszczają informację, że nie wystąpiły o

uzyskanie NIP lub numeru identyfikacyjnego REGON, chyba że zgłaszają je do

Rejestru.



STRONA INTERNETOWA

Art. 47. 1. Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru

przedsiębiorców są obowiązane zgłaszać dane wymienione w art. 38 pkt 1 i

2a-15, art. 39, art. 40 oraz art. 44, a spółki akcyjne i spółki komandytowo-

akcyjne - również adres strony internetowej, o której mowa w art. 5 § 5

ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, a także ich

zmiany, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów,

chyba że ustawa stanowi inaczej.









Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 217 z późn. zm.).

Art. 3. 1. 9) Ilekroć w ustawie jest mowa o:

roku obrotowym - rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12

kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów

podatkowych.

Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której

utworzono jednostkę.

Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku 

obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten 

okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za 

rok następny. 



Art. 40. W dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

7) wzmiankę o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania

finansowego;

8) informację o dniu kończącym rok obrotowy.



Art. 45. 6. Wniosek o wpis informacji o małżeńskich stosunkach majątkowych osób

wpisanych do Rejestru jako przedsiębiorcy lub wspólnicy osobowych spółek

handlowych może złożyć osoba wpisana w tym Rejestrze oraz jej małżonek.

7. 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.



Art. 20c. 3. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności

gospodarczej oraz wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania

działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat sądowych. Wpisy dokonane w

wyniku rozpoznania takich wniosków nie podlegają ogłoszeniu w Monitorze

Sądowym i Gospodarczym.

Art. 20d. W przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu

wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia

zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej wpis informacji o wznowieniu

wykonywania działalności gospodarczej następuje w dniu kolejnym po upływie

okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

przez automatyczne zamieszczenie jej w rejestrze przedsiębiorców.

Art. 22a.2. Do wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności

gospodarczej przedsiębiorca załącza oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.











Art. 40. W dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

1) przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - nie

więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności

na poziomie podklasy, z tym że w przypadku oddziałów przedsiębiorców

zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz

głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji przedmiot działalności i

przedmiot przeważającej działalności określa się dla oddziału;







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

8) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

c) zgodnie z art. 35, oznaczenie wspólników posiadających samodzielnie lub

łącznie z innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego oraz ilość

posiadanych przez tych wspólników udziałów i łączną ich wysokość,











































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.



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



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.



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;



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.



WPIS DO REJESTRU



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

teleinformatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego

niezwłocznie po jego wydaniu.

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.



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”

6. 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



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

BŁĘDNE

Art. 12.2. Jeżeli okaże się, że w Rejestrze znajduje się wpis zawierający oczywiste

błędy lub niezgodności z treścią postanowienia sądu, sąd z urzędu sprostuje wpis.

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.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do dokumentów złożonych do

repozytorium dokumentów finansowych. W przypadku wykreślenia wpisów, o

których mowa w art. 40 pkt 2-5a, albo w przypadku stwierdzenia niedopuszczalności

złożenia dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych sąd rejestrowy

jednocześnie usuwa dokumenty stanowiące ich podstawę z repozytorium

dokumentów finansowych.



DODATNIE

- wiążą się z wniesieniem do rejestru nowych danych

UJEMNE

- wiążą się z wykreśleniem danych lub ich zmianą

Art. 20. 4. Wpisem w Rejestrze jest również wykreślenie.



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



KONWALIDUJĄCE

dokonywane na podstawie wadliwej czynności prawnej ale mimo to nie mogą

zostać wykreślone z rejestru po upływie pewnego czasu

Art. 21 § 4. k.s.h. Z powodu braków, o których mowa w § 1, spółka nie może

być rozwiązana, jeżeli od jej wpisu do rejestru upłynęło pięć lat.



DOKONYWANE PRZED UPRAWOMOCNIENIEM

DOKONYWANE PO UPRAWOMOCNIENIU

20. 2a. Wpisy, o których mowa w art. 41 pkt 1-3, następują po uprawomocnieniu

się postanowienia w przedmiocie wpisu.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 2, datę uprawomocnienia wpisuje się z

urzędu. Wpis ten nie podlega ogłoszeniu.

Art. 41. W dziale 4 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

1) zaległości podatkowe i celne objęte egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona

w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji; datę wszczęcia egzekucji tych należności oraz

wysokość pozostałych do wyegzekwowania kwot, datę i sposób zakończenia egzekucji;

2) należności, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, objęte egzekucją,

jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji;

datę wszczęcia egzekucji tych należności oraz wysokość pozostałych do wyegzekwowania kwot, datę i

sposób zakończenia egzekucji;

3) oznaczenie wierzyciela podmiotu oraz jego wierzytelność, jeżeli posiada tytuł wykonawczy

wystawiony przeciwko podmiotowi i nie został zaspokojony w ciągu 30 dni od daty wezwania do

spełnienia świadczenia; w przypadku wierzytelności solidarnych ujawnieniu w rejestrze podlega jedynie

wierzyciel wnoszący o dokonanie wpisu z zaznaczeniem, że jest to wierzytelność wynikająca z

zobowiązania solidarnego;



ZASKARŻALNE

NIEZASKARŻALNE

Art. 45a. Postanowienia w przedmiocie wpisów, o których mowa w art. 41 pkt 4, art.

43, art. 44 ust. 1 pkt 5, art. 45 ust. 1 w zakresie dodania do firmy oznaczenia "w

upadłości" oraz ust. 1a i 1b, nie wymagają doręczenia i nie podlegają zaskarżeniu.

AUTOMATYCZNE

Art. 20.1a. 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.



NIEUSUWALNE

Art.  12. 1. Dane zawarte w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że 

ustawa stanowi inaczej.

USUWALNE

Art. 46. 2. Wpisy dokonane w dziale 4 rejestru przedsiębiorców są wykreślane

automatycznie po upływie 7 lat od dnia ich dokonania.

3. Wpisy w całości wykreślone nie podlegają ujawnieniu.



„PODWÓJNE”

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.



REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW 

FINANSOWYCH



Art. 9a. 1. Dla każdego podmiotu obowiązanego do składania dokumentów

finansowych do Rejestru prowadzi się w systemie teleinformatycznym repozytorium

dokumentów finansowych.

2. Do repozytorium dokumentów finansowych są składane dokumenty, o których

mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r.

poz. 351, z późn. zm.).

3. Każdy ma prawo przeglądania repozytorium dokumentów finansowych.

4. Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia dokumenty z repozytorium

dokumentów finansowych za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci

teleinformatycznych.



Art. 69. 1. Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym:

• roczne sprawozdanie finansowe,

• sprawozdanie 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 przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 - także sprawozdanie z

działalności

- w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Art. 53. 1. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2b,

podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od

dnia bilansowego.

Art. 69. 2. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie

określonym w art. 53 ust. 1, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni

po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o

których mowa w ust. 1.



Art. 49. 1. W przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych,

towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej,

spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i

komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną

odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z

innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz w przypadku

specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych

zamkniętych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych, kierownik jednostki

sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z

działalności jednostki.

4. Jednostka mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1 i ust. 1b, która ma obowiązek sporządzania

sprawozdania z działalności jednostki zgodnie z ust. 1, może nie sporządzać tego sprawozdania, pod

warunkiem że w informacji dodatkowej, a w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 3, jako informacje

uzupełniające do bilansu, przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych

określone w załączniku nr 4 do ustawy.

5. Jednostka mała, która ma obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności zgodnie z ust. 1,

może nie sporządzać tego sprawozdania, pod warunkiem że w informacji dodatkowej przedstawi

informacje dotyczące nabycia udziałów własnych, o których mowa w ust. 2 pkt 5.



Art. 49. 7. u.rach. W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się

w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.



Art. 19e. 1. Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29

września 1994 r. o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem

systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra

Sprawiedliwości.

2. Zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem

zaufanym albo podpisem osobistym co najmniej jedna osoba fizyczna, której

numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako uprawniona

samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu,

prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator.



3. Do zgłoszenia uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu rocznego

sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania

finansowego grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub pokryciu straty, jak

również dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1c, 1d i 4 ustawy z dnia 29

września 1994 r. o rachunkowości, a także sporządzonych do dnia 30 września

2018 r. innych dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g i 3 tej

ustawy, można dołączyć ich kopie podpisane w sposób określony w ust. 2.



3a. Zgłoszenia może także dokonać adwokat, radca prawny lub prawnik

zagraniczny, których dane Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców

Prawnych udostępniła sądom i Ministrowi Sprawiedliwości za pośrednictwem

systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 58a ustawy z dnia 26 maja

1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651) i art. 601 ustawy z dnia 6

lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75), o ile w systemie tym

ujawniony jest ich numer PESEL i są oni umocowani do dokonania zgłoszenia. W

takim przypadku adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny powołuje się na

udzielone mu pełnomocnictwo oraz podpisuje zgłoszenie kwalifikowanym

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

3b. Adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny zgłaszający uchwałę bądź postanowienie o

zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania

finansowego grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub pokryciu straty, jak również dokumenty, o

których mowa w art. 69 ust. 1c, 1d i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także

sporządzone do dnia 30 września 2018 r. inne dokumenty, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g i

3 tej ustawy, może dołączyć do zgłoszenia ich kopie podpisane w sposób określony w ust. 3a.



6. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie, że dołączone do zgłoszenia dokumenty

spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

7. Zgłoszenie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu

teleinformatycznego w zakresie określonym w:

ust. 2 – osoba uprawniona

ust. 6 – oświadczenie o spełnianiu wymogów

W przypadku negatywnej weryfikacji wnioskodawca może złożyć dokumenty, o

których mowa w ust. 1, wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,

wraz z wnioskiem o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek, o których mowa w

art. 40 pkt 2-5a, albo z wnioskiem o przyjęcie tych dokumentów do repozytorium

dokumentów finansowych.



7a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, można dołączyć kopie uchwały bądź

postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub

pokryciu straty, jak również dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1c, 1d i 4 ustawy z

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także sporządzonych do dnia 30 września 2018

r. innych dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g i 3 tej ustawy, podpisane

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

przez osoby wymienione w ust. 2 albo występującego w sprawie pełnomocnika będącego

adwokatem, radcą prawnym lub prawnikiem zagranicznym.

7b. W przypadku określonym w ust. 3a zgłoszenie podlega automatycznej weryfikacji za

pośrednictwem systemu teleinformatycznego także w zakresie statusu zgłaszającego jako

adwokata, radcy prawnego i prawnika zagranicznego. W przypadku negatywnej weryfikacji

statusu, przepisy ust. 7 zdanie drugie i ust. 7a stosuje się odpowiednio.



8. Do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 29 września

1994 r. o rachunkowości, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1, 2 i 7.

Art. 70a. u.rach. Kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub

spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i

operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w

walucie polskiej 2 000 000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości

określonych ustawą na podstawie art. 2 ust. 2, składa we właściwym rejestrze

sądowym w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o

braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.



9. Czynności, o których mowa w ust. 1-8, są wykonywane w systemie

teleinformatycznym za pośrednictwem konta, o którym mowa w art. 126 § 6

Kodeksu postępowania cywilnego, służącego do wnoszenia pism procesowych

w postępowaniu rejestrowym.

10. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób składania

zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 8, sposób i tryb komunikacji ze

zgłaszającym oraz sposób i tryb weryfikacji dokumentów dołączanych do

zgłoszenia, mając na względzie zapewnienie identyfikacji zgłaszającego oraz

konieczność zagwarantowania kompletności dokumentów dołączanych do

zgłoszenia.

§ 7. rozporządzenia System teleinformatyczny niezwłocznie informuje zgłaszającego o negatywnej

weryfikacji zgłoszenia i jednocześnie o możliwości złożenia zgłoszenia po usunięciu wskazanych

przeszkód uniemożliwiających złożenie zgłoszenia albo o możliwości złożenia dokumentów

finansowych wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wraz z wnioskiem o wpis

wzmianek, o których mowa w art. 40 pkt 2-5a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze

Sądowym, albo z wnioskiem o przyjęcie dokumentów finansowych do repozytorium.



ZASADY I DOMNIEMANIA

ZWIĄZANE Z WPISAMI W KRS



ZASADA JAWNOŚCI FORMALNEJ

Art.  8.1. Rejestr jest jawny.

8.2. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem

Centralnej Informacji.

8.3. Każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy,

wyciągi, zaświadczenia i informacje z Rejestru.

10.1. Każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do

Rejestru oraz zbioru dokumentów, o którym mowa w art. 9 ust. 6, chyba że ustawa

stanowi inaczej.

4. Dokumenty będące podstawą wpisów w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, które

zostały wykreślone na podstawie art. 46, wyłącza się z akt rejestrowych

przedsiębiorcy i składa w prowadzonym oddzielnie zbiorze dokumentów, który jest

dostępny jedynie dla przedsiębiorcy wpisanego w tym rejestrze oraz wierzyciela, na

którego wniosek nastąpiło wykreślenie wpisu.



§ 198. 3. Akta rejestrowe prowadzone w postaci papierowej są przechowywane we

właściwym sądzie rejestrowym i nie mogą być wynoszone poza miejsce ich

przechowywania, z wyjątkiem przypadku przesłania akt lub ich części sądowi

odwoławczemu w razie wniesienia środka odwoławczego. Wraz ze środkiem

odwoławczym należy przesłać akta sprawy, której dotyczy, a pozostałą część akt

rejestrowych tylko wtedy, gdy jest ona niezbędna do rozpoznania tego środka.

5. Dokumenty składane do sądu rejestrowego podlegają przed ich udostępnieniem

ocenie przez ten sąd w celu ochrony danych osobowych.



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

ROZBIEŻNOŚĆ MIĘDZY WPISEM A MSiG

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 trzecia 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.



A) ZANIECHANIE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Art. 24.1. W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty,

których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd

rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia - wyznaczając dodatkowy 7-dniowy

termin.

3. Sąd rejestrowy nie wszczyna postępowania przymuszającego, o którym mowa w

ust. 1, 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 tego postępowania

przymuszającego sąd rejestrowy wskazuje podstawę faktyczną odstąpienia od

wszczęcia postępowania przymuszającego. Postanowienie nie wymaga doręczenia

i nie podlega zaskarżeniu.



B) BRAK ORGANU

Art. 24. 1a. W uzasadnionych przypadkach, w razie stwierdzenia, że osoba prawna

nie posiada organu uprawnionego do reprezentowania lub w składzie tego organu

zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, sąd rejestrowy, wyznaczając

odpowiedni termin, może wezwać obowiązanych do powołania lub wyboru tego

organu do wykazania, że organ został powołany lub wybrany albo że braki w jego

składzie zostały usunięte.



RYGOR GRZYWNY

1b. Wezwań w postępowaniach, o których mowa w ust. 1 i 1a (postępowania

przymuszające), sąd dokonuje pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej

w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń

niepieniężnych. W przypadku niewykonania obowiązków w terminie sąd rejestrowy

nakłada grzywnę na obowiązanych. Przepisu art. 1053 Kodeksu postępowania

cywilnego nie stosuje się.

2. Sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę, o której mowa w ust. 1b.



WYSOKOŚĆ GRZYWNY

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

15.000 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.



UMORZENIE I ODSTĄPIENIE OD POSTĘPOWANIA

4. Sąd rejestrowy umarza postępowanie przymuszające, gdy z okoliczności sprawy

wynika, że nie doprowadzi ono do spełnienia obowiązku.

5. W przypadku odstąpienia od postępowania przymuszającego lub jego umorzenia

sąd rejestrowy wszczyna postępowanie przymuszające, jeżeli poweźmie

wiadomość, że sytuacja prawna lub faktyczna podmiotu uległa zmianie w sposób

umożliwiający skuteczne jego prowadzenie.



WPIS Z URZĘDU

6. 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.



SANKCJE

SPÓŁKA OSOBOWA

Art. 25. Jeżeli obowiązki nie zostaną wykonane pomimo grzywny sąd z urzędu

może, z ważnych powodów, orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora.

SPÓŁKA KAPITAŁOWA

uchylono przepisy dotyczące kuratora rejestrowego, które nie były stosowane.

obecnie postępwoanie to zostało włączone w ramach postępowanie o rozwiązanie

podmiotu bz przeprowadzania likwidacji



POSTĘPOWANIE O ROZWIĄZANIE 

PODMIOTU WPISANEGO DO REJESTRU 

BEZ PRZEPROWADZANIA 

POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO



PRZESŁANKI WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

Sąd rejestrowy wszczyna postępowanie z urzędu 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

- Art. 25a.2. W toku postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru

bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego sąd rejestrowy bada, czy

podmiot ten posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność.

ART. 25B

- 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 od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem o

skutkach braku odpowiedzi na wezwanie sądu.

- 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.



POSTĘPOWANIE O ROZWIĄZANIE PODMIOTU

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do

Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego zawiera:

1) nazwę sądu rejestrowego prowadzącego postępowanie, nazwę (firmę)

podmiotu, numer podmiotu w Rejestrze, ostatni ujawniony w Rejestrze adres

siedziby oraz informację o celu prowadzonego postępowania;

2) wezwanie skierowane do wszystkich osób, których uzasadniony interes mógłby

sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania

likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności

przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia

ogłoszenia;

3) pouczenie, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie

posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd

rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania

postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.



POSTĘPOWANIE O ROZWIĄZANIE PODMIOTU

W odniesieniu do podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców oraz

podmiotów wpisanych do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych

zakładów opieki zdrowotnej ogłoszenie zamieszcza się w Monitorze

Sądowym i Gospodarczym

Sąd rejestrowy może zarządzić zamieszczenie ogłoszenia także w

dzienniku lub czasopiśmie oraz podać je do publicznej wiadomości w inny

sposób, taki jaki uzna za odpowiedni.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego

do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego,

zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nie podlega opłacie.



ŚRODKI DOWODOWE

Art. 25c. W toku postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do

Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego sąd rejestrowy

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 

WYKKREŚLONEGO Z REJESTRU PRZEZ 

SKARB PAŃSTWA



Celem likwidacji osoby prawnej jest spieniężenie jej majątku, zaspokojenie

wierzycieli i wykreślenie z rejestru

Jeżeli w toku likwidacji nie rozdysponowano całym majątkiem osoby prawnej

powstawał problem co z tym majątkiem zrobić.

Wykreślenie podmiotu z KRS nie powoduje wygaśnięcia przysługujących wobec

niego wierzytelności – postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 10

maja 2012 r., IV CSK 369/11



Przewidywane są trzy możliwe rozwiązania:

1) majątek sp. z o.o. ujawniony dopiero po zakończeniu postępowania

likwidacyjnego i po wykreśleniu spółki z rejestru handlowego, a nie objęty

likwidacją, należy do wspólników - orzeczenie SN z 26.5.1936 r., II C 331/36

2) dopuszczalne jest ustanowienie likwidatora w celu dokończenia likwidacji -

uchwała SN z 24.1.2007 r., II CZP 143/06,

3) w razie wykreślenia podmiotu z KRS wpis o wykreśleniu należy traktować jako

niedopuszczalny, co powoduje jego wykreślenie na podstawie art. 12 ust. 3

uKRS i przywrócenie bytu prawnego osoby prawnej



Art. 25e. 1. Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie pozostałe

po wykreślonym z Rejestru podmiocie, bez względu na przyczynę wykreślenia,

którym nie rozporządził przed wykreśleniem właściwy organ, z chwilą wykreślenia z

Rejestru.

2. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność z nabytego mienia za zobowiązania

podmiotu wykreślonego z Rejestru.



3. 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.

4. Roszczenia wierzycieli oraz osób, o których mowa w ust. 3, wygasają, jeżeli nie

będą dochodzone przeciwko Skarbowi Państwa w terminie roku od chwili nabycia

mienia przez Skarb Państwa. Jeżeli przed nabyciem mienia przez Skarb Państwa

wierzyciel uzyskał tytuł egzekucyjny przeciwko podmiotowi wykreślonemu z

Rejestru, roszczenie stwierdzone w tym tytule wygasa, jeżeli wierzyciel nie złoży

wniosku o wszczęcie egzekucji w terminie roku od chwili nabycia mienia przez

Skarb Państwa.

12. Jeżeli umowa lub statut osoby prawnej określa przeznaczenie majątku

pozostałego po jej likwidacji, a przepisy szczególne przewidują taką możliwość,

starosta właściwy ze względu na siedzibę osoby prawnej przekazuje mienie nabyte

przez Skarb Państwa na określony cel w terminie roku od ujawnienia się tego

majątku



POSTĘPOWANIE O ROZWIĄZANIE PODMIOTU

Roszczenia wierzycieli oraz osób wygasają, jeżeli nie będą dochodzone

przeciwko Skarbowi Państwa w terminie roku od chwili nabycia mienia

przez Skarb Państwa.

Jeżeli przed nabyciem mienia przez Skarb Państwa wierzyciel uzyskał tytuł

egzekucyjny przeciwko podmiotowi wykreślonemu z Rejestru, roszczenie

stwierdzone w tym tytule wygasa, jeżeli wierzyciel nie złoży wniosku o

wszczęcie egzekucji w terminie roku od chwili nabycia mienia przez

Skarb Państwa



Art. 41. W dziale 4 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

1) zaległości podatkowe i celne objęte egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie

została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji; datę wszczęcia

egzekucji tych należności oraz wysokość pozostałych do wyegzekwowania kwot,

datę i sposób zakończenia egzekucji;

2) należności, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń

Społecznych, objęte egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona

w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji; datę wszczęcia egzekucji tych

należności oraz wysokość pozostałych do wyegzekwowania kwot, datę i sposób

zakończenia egzekucji;

3) oznaczenie wierzyciela podmiotu oraz jego wierzytelność, jeżeli posiada tytuł

wykonawczy wystawiony przeciwko podmiotowi i nie został zaspokojony w ciągu 30

dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia; w przypadku wierzytelności

solidarnych ujawnieniu w rejestrze podlega jedynie wierzyciel wnoszący o

dokonanie wpisu z zaznaczeniem, że jest to wierzytelność wynikająca z

zobowiązania solidarnego;



4) informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie

ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym przez ustanowienie

tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego i jego zmianach

lub o nadzorcy sądowym lub zarządcy ustanowionym w postępowaniu

restrukturyzacyjnym, który pełni funkcję po prawomocnym umorzeniu postępowania

restrukturyzacyjnego w związku ze złożeniem uproszczonego wniosku o otwarcie

postępowania sanacyjnego albo uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości,

zawieszeniu prowadzonych przeciwko dłużnikowi egzekucji, a także o oddaleniu

wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003

r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228);

5) informacje o umorzeniu egzekucji sądowej lub administracyjnej prowadzonej

przeciwko przedsiębiorcy, z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy

wyższej od kosztów egzekucyjnych.

Art. 41a. W przypadku wpisów, o których mowa w art. 41 pkt 1-3, łączna wysokość

należności albo wierzytelności wpisywana do rejestru w ramach jednego

postępowania nie może być niższa niż 2000 zł.



Art. 755. § 1. Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd

udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za

odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych dla zabezpieczenia roszczeń

pieniężnych. W szczególności sąd może:

5) nakazać wpisanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej lub we

właściwym rejestrze.

KRS nie przewiduje pola umożliwiającego wpisanie takich ostrzeżeń

Art. 1048. Jeżeli ujawnienie na podstawie orzeczenia sądowego prawa wierzyciela

przez wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze albo przez złożenie dokumentu do

zbioru wymaga poprzedniego ujawnienia prawa dłużnika, komornik na żądanie

wierzyciela odbierze dłużnikowi dokumenty potrzebne do dokonania wpisu na rzecz

dłużnika lub do złożenia do zbioru i złoży je w sądzie właściwym do prowadzenia

księgi wieczystej, rejestru lub zbioru dokumentów.



Art. 751. § 2. Zbycie przedsiębiorstwa należącego do osoby wpisanej do rejestru

powinno być wpisane do rejestru.

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w wypadku wydzierżawienia

przedsiębiorstwa lub ustanowienia na nim użytkowania.
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