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Słowo wstępne 

Oddawany do rąk Czytelników kolejny tom „Studiów Prawniczych 
KUL” ma, w istotnej mierze, charakter monotematyczny. Opracowania 
publikowane w częściach „Studia i artykuły” oraz „Materiały i glosy” sta-
nowią bowiem poszerzone, zmienione wersje wystąpień wygłoszonych 
podczas zorganizowanej przez Katedrę Prawa Handlowego KUL ogól-
nopolskiej konferencji naukowej pt. „System rejestracji przedsiębiorców 
w Polsce na tle prawnoporównawczym – doświadczenia i perspektywy”, 
która odbyła się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 
w dniu 19 kwietnia 2012 r. 

Konferencja została zorganizowana pod patronatem honorowym Mi-
nistra Sprawiedliwości RP, Pana dra Jarosława Gowina, przy wsparciu 
Krajowej Rady Notarialnej oraz przy współpracy z Kołem Naukowym 
Studentów Prawa KUL. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęły 
Redakcje „Palestry”, „Dziennika Gazety Prawnej” oraz Radio Lublin.

W ramach trzech  paneli dyskusyjnych wystąpiło łącznie 16 prelegentów, 
którzy wygłosili 13 referatów dotyczących szeroko rozumianej problematyki 
prawa rejestrowego: nie tylko aspektów ustrojowych i materialnoprawnych, 
ale również stricte procesowych i technologicznych. W konferencji wzięli 
udział pracownicy katedr prawa handlowego z Uniwersytetu w Białymsto-
ku, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwer-
sytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownicy naukowi Instytutu Nauk Praw-
nych PAN, delegaci Ministerstwa Sprawiedliwości oraz liczne grono prakty-
ków: adwokatów, notariuszy, sędziów i referendarzy sądowych. 

Mamy nadzieję, że zawartość niniejszego tomu wychodzi naprzeciw 
podnoszonym w trakcie dyskusji głosom, wskazującym na niedostatecz-
ną obecność problematyki prawa rejestrowego w głównym nurcie debaty 
naukowej. 

Redakcja  





In memoriam 
Wiesław Marian Chrzanowski 

1923-2012

W dniu 29 kwietnia 2012 r. w Warszawie zmarł Profesor dr hab. Wie-
sław Chrzanowski. W tym dniu przyszło nam pożegnać wielkiego patrio-
tę, żołnierza i polityka, cenionego dydaktyka i wychowawcę młodzieży 
akademickiej, znawcę prawa cywilnego.

Profesor urodził się 20 grudnia 1923 roku w Warszawie. Przyszedł na 
świat w rodzinie o żywych tradycjach patriotycznych, wśród przodków 
miał uczestników Powstania Kościuszkowskiego, Listopadowego i Wiosny 
Ludów, jego dziadek i pradziadek brali udział w Powstaniu Styczniowym. 
Był synem Izabeli z domu Jaxa-Dobek i Wiesława Chrzanowskiego, pro-
fesora Politechniki Lwowskiej i Politechniki Warszawskiej, ministra w rzą-
dzie Władysława Grabskiego i Rządzie Obrony Narodowej Wincentego Wi-
tosa w czasie wojny 1920 roku. Wiesław Chrzanowski w latach 1935-1939 
uczęszczał do gimnazjum męskiego im. Stanisława Staszica w Warszawie. 
Z powodu wybuchu II wojny światowej i okupacji niemieckiej nie mógł 
kontynuować nauki w liceum. Uczęszczał więc na licealne tajne komplety 
i w maju 1941 roku uzyskał w warunkach konspiracyjnych maturę w Li-
ceum Humanistycznym im. A. Mickiewicza w Warszawie. Jesienią 1941 
roku rozpoczął studia prawnicze na tajnym Wydziale Prawa Uniwersyte-
tu Warszawskiego. W latach 1942-44 studiował także ekonomię na sekcji 
ekonomicznej Uniwersytetu Poznańskiego. Ostatecznie we wrześniu 1945 
roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego.

Jesienią 1945 roku powrócił do Warszawy. Od grudnia 1945 roku do li-
stopada 1948 roku był asystentem przy Katedrze Prawa Cywilnego Uniwer-
sytetu Warszawskiego u prof. Włodzimierza Kozubskiego, zaś od września 
1947 roku do listopada 1948 roku również starszym asystentem przy Kate-
drze Encyklopedii Prawa i Prawa Cywilnego w Szkole Głównej Handlowej 
u prof. Henryka Piętki, pod którego kierunkiem przygotowywał rozprawę 
doktorską. W tym samym czasie rozpoczął aplikację sądową.
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Kariera Wiesława Chrzanowskiego jako aplikanta sądowego i pracow-
nika naukowego uległa gwałtownemu przerwaniu z uwagi na jego pobyt 
w więzieniu, spowodowany działalnością polityczną. Po opuszczeniu za-
kładu karnego, w latach 1955-1957 wykonywał zawód radcy prawnego 
w spółdzielczości spożywców. Następnie w latach 1957-1960 odbywał 
aplikację adwokacką, ale pomimo złożonego z wynikiem bardzo dobrym 
egzaminu adwokackiego, w 1960 roku Minister Sprawiedliwości zaweto-
wał uchwałę Rady Adwokackiej o wpisaniu go na listę adwokatów. Póź-
niej, kolejno w latach 1966 i 1972 decyzje Ministra Sprawiedliwości były 
takie same; dopiero w 1981 roku uzyskał formalne uprawnienia do wy-
konywania zawodu adwokata. Po zdaniu egzaminu adwokackiego z ko-
nieczności zatem pozostał radcą prawnym, zaś od listopada 1972 roku 
pracownikiem naukowym w Zakładzie Prawa Spółdzielczego w Spół-
dzielczym Instytucie Badawczym w Warszawie, początkowo na stanowi-
sku adiunkta, potem docenta (marzec 1980).

Doktoryzował się w 1975 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie na podstawie rozprawy Prawo do domu jednorodzinne-
go w spółdzielczych zrzeszeniach budowy domów jednorodzinnych. Na tej samej 
uczelni w 1979 roku odbył kolokwium habilitacyjne w oparciu o dorobek 
naukowy i rozprawę Formy prawne wspólnych przedsiębiorstw spółdzielczych 
i spółdzielczo - państwowych. Pozwoliło mu to na objęcie w 1981 roku stano-
wiska kierownika Zakładu Prawa Spółdzielczego w Spółdzielczym  Insty-
tucie Badawczym.

Następnie w 1982 roku przyjął zajęcia na Wydziale Prawa Kanonicznego 
KUL, uzyskując stanowisko kierownika Katedry Prawa Cywilnego. W dniu 
27 czerwca 1984 roku Senat Akademicki KUL nadał mu tytuł profesora nad-
zwyczajnego i powołał na stanowisko profesora w Katedrze Prawa Cywilne-
go. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pomimo pozytywnych recen-
zji, odmówił jednak zatwierdzenia tego powołania. Zmiana decyzji ministra 
nastąpiła dopiero 21 kwietnia 1987 roku. Na podstawie wyboru z dnia 27 
czerwca 1987 roku Wiesław Chrzanowski w latach 1987-1990 pełnił funkcję 
Prodziekana Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL, zajmując się 
sprawami studenckimi. Profesor wykładał w latach 1982-2002 szereg przed-
miotów: prawo cywilne, prawo korporacji, prawo rodzinne i opiekuńcze, 
a wyjątkowo także wstęp do nauki o państwie i prawie oraz zasady funkcjo-
nowania polskiego parlamentu.

Był oddanym członkiem Rady Naukowej Studiów Prawniczych KUL.

Nie można nie wspomnieć o zaangażowaniu politycznym Profesora 
Wiesława Chrzanowskiego, dla którego działalność na rzecz dobra Pol-
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ski była najwyższym nakazem. Profesor był ideowo związany z ruchem 
narodowym i chrześcijańskim. Już późną jesienią 1940 roku przystąpił 
do konspiracyjnej Młodzieży Wielkiej Polski, która wiosną 1942 roku zo-
stała włączona politycznie do Okręgu Stołecznego Stronnictwa Narodo-
wego, zaś wojskowo do Narodowej Organizacji Wojskowej. W maju 1944 
roku ukończył szkołę podchorążych NOW-AK i został dowódcą drużyny 
w kompanii „Genowefa” w batalionie „Gustaw”. Uczestniczył w Powsta-
niu Warszawskim, walcząc w Oddziale Specjalnym „Harnaś”; dwukrot-
nie ranny, opuścił Warszawę po upadku Powiśla we wrześniu 1944 roku.

Jesienią 1945 roku włączył się w działalność Stronnictwa Pracy Karola 
Popiela, zaś w kwietniu 1946 roku został pierwszym prezesem Chrześ-
cijańskiego Związku Młodzieży „Odnowa”. Dnia 10 maja 1946 roku był 
aresztowany po raz pierwszy – za udział w konspiracji. Dnia 4 listopada 
1948 roku został ponownie aresztowany, wraz z grupą osób związanych 
z redakcją „Kolumny Młodych”, przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bez-
pieczeństwa Publicznego. Po rocznym śledztwie, postawiony przed sąd 
wojskowy z zarzutem dążenia do obalenia siłą ustroju ludowego, został 
skazany na 8 lat więzienia. Dopiero w lipcu 1954 roku uzyskał przerwę 
w odbywaniu kary. Sąd Najwyższy na skutek rewizji nadzwyczajnej Mi-
nistra Sprawiedliwości wyrokiem z dnia 6 grudnia 1956 roku uniewinnił 
go i zrehabilitował.

Wiesław Chrzanowski w styczniu 1957 roku wraz z Andrzejem Koza-
neckim założył Klub Dyskusyjny „Start”. Od 1965 do 1981 roku uczest-
niczył w pracach Zespołu Informacyjnego przy Prymasie Stefanie kard. 
Wyszyńskim. W latach osiemdziesiątych jako doradca Sekretariatu Epi-
skopatu Polski brał udział w rokowaniach ze stroną rządową. W latach 
1982-84 zasiadał w Społecznej Radzie Prymasowskiej, w której kierował 
zespołem zajmującym się problematyką prawną i socjalną.

W 1979 roku nawiązał bliski kontakt ze środowiskiem opozycyjne-
go Ruchu Młodej Polski. Współtworzył statut NSZZ „Solidarność” i był 
pełnomocnikiem w sądowym postępowaniu o rejestrację związku, a na-
stępnie doradcą Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Współpracował 
z Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarności”. 

Profesor w 1989 roku był jednym z założycieli Zjednoczenia Chrześci-
jańsko-Narodowego, od 28 października 1989 roku do 3 października 1994 
roku pełniąc funkcję prezesa zarządu głównego tej partii. Od 12 stycz-
nia do 23 grudnia 1991 roku piastował urząd Ministra Sprawiedliwości 
i Prokuratora Generalnego w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. W wy-
borach parlamentarnych w 1991 roku został wybrany na posła w okręgu 
Lublin z listy Wyborczej Akcji Katolickiej. W okresie od 25 listopada 1991 
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roku do 14 października 1993 roku zajmował stanowisko Marszałka Sej-
mu Rzeczypospolitej Polskiej. Od 20 października 1997 roku do 18 paź-
dziernika 2001 roku zasiadał w Senacie RP IV kadencji, wybrany z listy 
Akcji Wyborczej Solidarność w województwie lubelskim. Po zakończeniu 
kadencji w 2001 roku nie ubiegał się o reelekcję i wycofał się z działalności 
politycznej.

Wiesław Chrzanowski w 1974 roku otrzymał medal XXX-lecia PRL, 
w 1975 – Srebrny Krzyż Zasługi, w 1980 – Złoty Krzyż Zasługi. Postano-
wieniem z 10 grudnia 1993 roku został uhonorowany przez prezydenta 
Lecha Wałęsę Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Następnie 
w dniu 3 maja 2005 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył 
go Orderem Orła Białego, zaś prezydent Lech Kaczyński w maju 2007 
roku powołał go do kapituły tego Orderu. W listopadzie 2010 roku otrzy-
mał Order Świętego Grzegorza Wielkiego, przyznany przez papieża Be-
nedykta XVI.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów prawniczych, wraz z objęciem 
uniwersyteckich posad asystenckich, Wiesław Chrzanowski rozpoczął 
przygotowywanie rozprawy doktorskiej z zakresu teorii i socjologii pra-
wa. Zebrane materiały i notatki zostały jednak skonfiskowane przy aresz-
towaniu, zaś pobyt w więzieniu przerwał jego aktywność naukową na 
wiele lat. W związku z podjęciem pracy w 1972 roku w Zakładzie Prawa 
Spółdzielczego w Spółdzielczym Instytucie Badawczym Wiesław Chrza-
nowski ostatecznie porzucił teorię i socjologię prawa, kierując swoje zain-
teresowania naukowe w stronę prawa cywilnego. Dorobek naukowy Pro-
fesora jest imponujący: poza obfitą twórczością publicystyczną, obejmuje 
kilkadziesiąt książek, artykułów, recenzji i glos z zakresu prawa cywilne-
go, zwłaszcza spółdzielczego, korporacyjnego i rodzinnego, w tym szereg 
prac popularyzatorskich.

Na szczególną uwagę w działalności naukowej Wiesława Chrzanow-
skiego zasługuje wszechstronna analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego 
w sprawach spółdzielczych, prowadzona przez kilkadziesiąt lat. Należy 
podkreślić, że przygotowywane przez Wiesława Chrzanowskiego glosy 
nie były prostą relacją, ale przedstawieniem poszerzonej argumentacji 
prawniczej i społecznej. Zaowocowały one wykorzystaniem do analizy 
praw osób oczekujących na przydzielenie lokalu spółdzielczego kon-
strukcji ekspektatywy prawa podmiotowego, a w konsekwencji koncepcją 
wyposażenia członka spółdzielni w możliwość sądowego dochodzenia 
przydziału mieszkania. Stanowisko to znalazło aprobatę w orzecznictwie. 
Nadto w toku prac nad nowym prawem spółdzielczym, pełniąc funkcję 
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eksperta sejmowego, Wiesław Chrzanowski doprowadził do przyjęcia 
w ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze konstrukcji jed-
nolitego typu spółdzielni. W nurcie łączącym działalność naukową i prak-
tyczną mieściły także prace zwarte - Nowe prawo spółdzielcze - analiza zmian 
(1983) oraz Stosunki prawne między spółdzielniami mieszkaniowymi i ich człon-
kami w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego (1985). 

Wśród opracowań monograficznych, po skrypcie Prawo do lokalu w spół-
dzielniach budownictwa mieszkaniowego (Warszawa – Katowice 1969/1970), na-
leży wyeksponować pracę Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielniach 
budownictwa mieszkaniowego (1974 i 1977). Ukazała ona szereg zalet ekono-
miczno-społecznych budownictwa jednorodzinnego, w tym realizowanego 
przez podmioty spółdzielcze, ale równocześnie zwróciła uwagę na trudno-
ści w należytej ochronie praw członków spółdzielczych zrzeszeń budowy 
domów jednorodzinnych oraz w działalności zrzeszenia, mające swe źródło 
w niedostatkach unormowań prawnych i w warunkach ekonomiczno-orga-
nizacyjnych. Szczególnie mocno podkreślono w niej konieczność ochrony 
praw majątkowych członków zrzeszenia w okresie od przystąpienia do rea-
lizacji inwestycji do momentu przeniesienia na członków własności domów 
wraz z działkami.

Kolejną monografią Wiesława Chrzanowskiego była wydana w 1979 
roku praca habilitacyjna Formy prawne wspólnych przedsiębiorstw spółdzielczych 
i spółdzielczo-państwowych. Celem tej pracy było ukazanie wpływu przemian 
gospodarki na spółdzielczość, a także form prawnych wspólnych przed-
siębiorstw spółdzielczych w postaci zakładów związków spółdzielczych, 
spółdzielni osób prawnych i wspólnych przedsiębiorstw w formie spółek. 
Z drugiej strony przedstawiono organy nadrzędne jednostek gospodarki 
uspołecznionej i wspólnych przedsiębiorstw. Następnie w 1981 roku ukazała 
się monografia Spółdzielcza forma zaspokajania potrzeb mieszkaniowych (studium 
prawno-społeczne). 

Kolejny nurt zainteresowań Wiesława Chrzanowskiego stanowiły za-
gadnienia szeroko pojętego prawa korporacyjnego. W 1997 roku ogłosił 
zwięzłą pracę Zarys prawa korporacyjnego. Część ogólna, stanowiącą przed-
stawienie całokształtu problematyki prawnych unormowań tworzenia 
i funkcjonowania dobrowolnych zrzeszeń wszelkiego rodzaju. 

Owocem pracy sejmowej i działalności politycznej Wiesława Chrza-
nowskiego była wydana w 1994 roku Wizja parlamentu w nowej konstytu-
cji Rzeczypospolitej Polskiej. Nie była ona ściśle pracą naukową, ale raczej 
wskazaniem wizji zasadniczego dokumentu państwowego, określającego 
funkcjonowanie trzech władz i ich kompetencje oraz wzajemne relacje. 
Podkreślił w niej, że parlament pełni funkcję głównej płaszczyzny, na któ-
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rej konkurują siły polityczne i wypracowywane są kompromisy. W konse-
kwencji opowiadał się za kluczową rolą parlamentu w relacji do władzy 
wykonawczej i sądowniczej.

Wraz z odejściem Wiesława Chrzanowskiego nauka polska ponio-
sła poważny uszczerbek, utraciła bowiem w Jego Osobie powszechnie 
uznawany autorytet naukowy z zakresu prawa cywilnego, a zwłaszcza 
spółdzielczego. Na prace Profesora badacze tych zagadnień powoływali 
się i będą powoływać się niezwykle często. Dzieje się tak, ponieważ Jego 
wiedzę i rzetelność badawczą stawiać można za wzór pracy naukowej, 
systematycznej, opartej na wszechstronnej analizie i wytrwałym dążeniu 
do Prawdy.

Profesor Wiesław Chrzanowski był cenionym przez studentów dy-
daktykiem. Jego wykłady i seminaria cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. Był człowiekiem ciepłym, życzliwym i spokojnym. Pomimo tego, 
że odszedł w wieku lat 89, trudno jest pogodzić się z Jego stratą. Wszyscy, 
którzy mieli szczęście spotkać się z nim osobiście, będą wspominać Go 
jako rzetelnego naukowca, cenionego dydaktyka, wyważonego polityka, 
po prostu Wielkiego Człowieka. Będzie nam bardzo brakować Naszego 
Profesora!

Joanna Misztal-Konecka
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STUDIA PRAWNICZE KUL
2 (50) 2012
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I. Uwarunkowania systemowe i celowościowe  
systemu rejestracji przedsiębiorców

1. Istnienie w Polsce systemu rejestracji lub ewidencjonowania przed-
siębiorców jest – przynajmniej w pewnym zakresie, odnoszącym się do 
spółek kapitałowych (spółki z o.o. i akcyjnej), spółki komandytowo-akcyj-
nej, europejskich form organizacyjno-prawnych czy też oddziałów przed-
siębiorców zagranicznych – prawnie konieczne. Niezależnie bowiem od 
celowości funkcjonowania tej instytucji, jej znaczenia dla bezpieczeństwa 
obrotu i tradycji regulacyjnej1, obowiązek taki wynika explicite z prawa 
europejskiego. Aktualnie ramy regulacji państw członkowskich w tym 

  * dr hab., prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 ** dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
*** Artykuł został przygotowany w ramach realizacji finansowanego przez Narodowe 

Centrum Nauki projektu badawczego pt. Organizacja a efektywność systemu rejestracji przed-
siębiorców w Polsce na tle prawnoporównawczym, nr NN110 329940 (decyzja z 4 lutego 2011 r. 
nr 3299/B/H03/2011/40; umowa z 4 maja 2011 r. nr 3299/B/H03/2011/40). Wyniki wzmianko-
wanych w tekście badań empirycznych zostały przedstawione w opublikowanym w tym 
samym numerze SP KUL raporcie: A. Herbet, P. Zdanikowski, D. Bucior, M. Hałasa, R. Os-
trowski, P. Popardowski, Organizacja a efektywność systemu rejestracji przedsiębiorców w Polsce 
na tle prawnoporównawczym – raport z badań empirycznych; dalej: Raport.

1 Zob. przede wszystkim: dekret Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 r. o rejestrze 
handlowym (Dz. Pr. P.P. Nr 14, poz. 164); rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia  
22 kwietnia 1919 r. o rejestrze handlowym (Dz. Pr. P. P. Nr 37, poz. 279); art. 13-25 rozporzą-
dzenia Prezydenta RP z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 
ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1934 r. wydane w poro-
zumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, a nadto co do §§ 5, 8, 55, 62, 65-69 i 77 w porozu-
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zakresie wyznacza przede wszystkim Dyrektywa 2009/101/WE Parlamen-
tu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie koordyna-
cji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek 
w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równo-
ważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak 
i osób trzecich2, która uchyliła Dyrektywę 68/151/EWG Rady Wspólnot 
Europejskich z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, ja-
kie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu 
art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności w całej 
Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, 
jak i osób trzecich (tzw. Pierwszą Dyrektywę)3. Stosownie do art. 3 ust. 1 
Dyrektywy, w każdym państwie członkowskim prowadzona jest doku-
mentacja w rejestrze centralnym, rejestrze handlowym lub rejestrze spó-
łek, dla każdej ze spółek, która jest w nim zarejestrowana. Zgodnie zaś 
z art. 3 ust. 3 Dyrektywy, „wszelkie dokumenty i informacje, które muszą 
zostać ujawnione na mocy art. 2 (…), znajdują się w dokumentacji lub są 
wpisywane do rejestru”. 

2. Trzeba równocześnie podkreślić, że Dyrektywa 2009/101/WE nie 
określa w sposób wiążący modelu rejestru: czy ma być on prowadzo-
ny przez sąd, czy też przez organ administracyjny, czy ma być scentra-
lizowany, czy zdecentralizowany, czy kompetencje organu rejestrowego 
mają obejmować prewencyjną kontrolę merytoryczną zgłoszenia (w tym 
zgodność podawanych informacji ze stanem rzeczywistym), czy też nie. 
Artykuł 11 Dyrektywy stanowi jedynie, że we wszystkich państwach 
członkowskich, w których przepisy prawa nie przewidują w momencie 
tworzenia spółki kontroli prewencyjnej, administracyjnej lub sądowej, akt 
założycielski i statut spółki, jak też wszelkie zmiany tych dokumentów, 
muszą być sporządzone i poświadczone we właściwej formie prawnej4. 
Wydaje się zatem, że obowiązujące przepisy prawa europejskiego w jesz-
cze większym niż dotychczas stopniu akceptują zróżnicowanie ustroju 
i zasad funkcjonowania krajowych rejestrów przedsiębiorców (spółek). 

mieniu z Ministrem Skarbu, a co do §§ 60 i 64 w porozumieniu z Ministrem Komunikacji oraz 
Poczt i Telegrafów o rejestrze handlowym (Dz. U. Nr 59, poz. 511 z późn. zm.). 

2 Dz. U. UE. L 2009 Nr 258, poz. 11; dalej: Dyrektywa. 
3 Dz. U. WE L 1968 Nr 65, poz. 8. Pierwsza Dyrektywa była kilkakrotnie zmieniana, 

m.in. Dyrektywą 2003/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 czerwca 2003 r. 
w zakresie wymagań dotyczących jawności w odniesieniu do niektórych typów spółek 
(Dz. U. UE L 2003 Nr 221, poz. 13). 

4 Zob. szerzej A. Opalski, Europejskie prawo spółek, Warszawa 2010, s. 177 i n. oraz 
I. Hykawy [w:] M. Safjan (red.), Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie, Warszawa 1996,  
s. 29 i n. 
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Co do zasady, Dyrektywa nie narzuca także państwom członkowskim for-
my prowadzenia rejestru. 

Na marginesie warto wreszcie wskazać, że ustrój i sądowy tryb pro-
wadzenia rejestru nie są determinowane także przez polskie unormowa-
nia konstytucyjne. Trybunał Konstytucyjny, który w swoim orzecznictwie 
dość szeroko ujmuje prawo do sądu, zajmuje stanowisko, że prowadze-
nie rejestrów publicznych nie stanowi wymierzania sprawiedliwości i nie 
musi być powierzone sądom, ze wszystkimi tego konsekwencjami (zob. 
m.in. art. 45 ust. 1 i art. 176 ust. 1 oraz art. 78 Konstytucji)5. 

3. Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że co do kształtu syste-
mu rejestracji przedsiębiorców (ustroju, zasad funkcjonowania, właściwości 
i kompetencji organów rejestrowych) ustawodawca dysponuje szerokim 
zakresem swobody regulacyjnej. Dokonując wyboru określonych rozwią-
zań, ustawodawca powinien się zatem kierować względami pragmatycz-
nymi – a mianowicie dążeniem do realizacji podstawowego celu systemu 
rejestrowego, jakim jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie 
istotnych danych dotyczących przedsiębiorców w sposób maksymalnie 
szybki i relatywnie pewny. Tylko system rejestrowy, który spełnia ww. cele 
w określonym stopniu, realizuje postulat ochrony bezpieczeństwa i pewno-
ści obrotu, stanowiący jego ratio i aksjologiczne uzasadnienie. 

To prima facie łatwe zadanie komplikuje fakt, że szybkość i pewność 
ujawnianych danych, rozumiana w pewnym uproszczeniu jako ich zgod-
ność z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym, to cele (wartości) po-
niekąd „konkurencyjne”. U podstaw racjonalnych decyzji regulacyjnych 
powinna zatem leżeć jednoznaczna deklaracja co do tego, na jakim pozio-
mie (w jakim stopniu) ww. wartości mają być chronione w postępowaniu 
rejestrowym, i która z nich powinna być preferowana w razie ewentual-
nego konfliktu. 

II. Rys prawno-porównawczy 

1. Ramy niniejszego opracowania nie pozwalają na szerszą analizę 
porównawczą systemu rejestracji przedsiębiorców w poszczególnych 

5  Zob. wyroki TK z: 10 maja 2000 r., sygn. akt K 21/99, OTK 2000, z. 4, i 9 czerwca 1998 
r., sygn. akt K 28/97, OTK ZU Nr 4B/1998, poz. 50 oraz wyrok TK z 16 marca 1999 r., sygn. 
akt SK 19/98, OTK ZU 1999, Nr 3/1999, poz. 36; orzeczenie TK z 8 kwietnia 1997 r., sygn. 
akt K 14/96, OTK 1997, Nr 2, wyrok TK z 9 czerwca 1998 r., sygn. akt K 28/97, wyrok TK  
z 8 grudnia 1998 r., sygn. K. 41/97, OTK 1998, Nr 4.
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państwach, szczególnie że w tym zakresie istnieje daleko idące zróżni-
cowanie6. Wydaje się jednak, że dla właściwego zarysowania problemu 
wystarczające będzie przybliżenie rozwiązań skrajnych, za które można 
uznać germański model rejestru sądowego, z szeroko zakreślonymi kom-
petencjami organu rejestrowego (sadu rejestrowego), obowiązujący m.in. 
w Niemczech i Austrii, zbliżony do niego – przynajmniej co do zasady 
– model francuski rejestru „referendarskiego” oraz anglosaski model reje-
stracji administracyjnej. 

2. Trzon systemu rejestrowego w Niemczech stanowi rejestr handlowy 
(Handelsregister)7, prowadzony przez sądy w formie elektronicznej (§ 8 ust. 
1 Handelsgesetzbuch 8– HGB, § 7 Handelsregisterverordnung9 – HRV). Składa 
się on z działu A, w którym wpisywani są kupcy będący osobami fizycz-
nymi, osoby prawne, do których odnosi się § 33 ust. 1 HGB (np. stowarzy-
szenia, fundacje prawa prywatnego), spółki jawne, spółki komandytowe 
oraz europejskie zgrupowania interesów gospodarczych (§ 3 ust. 2 HRV) 
oraz z działu B, w którym rejestrowane są spółki akcyjne, spółki europej-
skie, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (§ 3 ust. 3 HRV). Warto 
jednak podkreślić, że ogólne zasady przyjęte w przepisach HGB i HRV są 
powielane w odniesieniu do elementów systemu rejestrowego pojęciowo 
odrębnych i funkcjonujących obok rejestru handlowego, takich jak rejestr 
spółdzielni czy też rejestr spółek partnerskich. 

Przepisy procesowe nie przewidują możliwości złożenia wniosku 
o wpis (Anmeldung) w tradycyjnej formie dokumentowej; zgłoszenie 
może być złożone jedynie w drodze elektronicznej (§ 12 ust. 1 HGB), jak-
kolwiek w praktyce zadośćuczynienie temu wymogowi wymaga współ-
działania notariusza. Sąd rejestrowy bada zgłoszenie pod względem for-
malnym i materialnym10. Badanie formalne dotyczy takich kwestii jak: 
właściwość miejscowa i rzeczowa sądu rejestrowego, istnienie zgłoszenia, 
prawidłowość zgłoszenia (np. forma zgłoszenia, podpisanie przez osoby 
upoważnione), to, czy zgłoszone okoliczności podlegają wpisowi do re-

6 W tym przedmiocie zob. T. Stawecki, Rejestry przedsiębiorców w Europie, Warszawa 
2004.  

7 Zob. szerzej M. Schmidt-Kessel, G. Leutner, P.-H. Müther, Handelsregisterrecht.  
§§ 8-16 HGB, 378-401 FamFG, HandelsregisterVO mit Kurzdarstellungen zum ausländischen Ge-
sellschafts- und Registerrecht. Kommentar, München 2010. 

8 Gesetz vom 10.5.1897 (RGBl. I S. 219). 
9 Handelsregisterverordnung vom 12. 8.1937 (RMBl 1937, 515),
10 Szczegółowo w tej kwestii zob. K. Kuck, Die Stellung der Handelsregistergerichte, 

Frankfurt am Main–Berlin–Bern–New York–Paris–Wien 1998, s. 67 i n.
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jestru, istnienie wymaganych załączników (np. umowy spółki)11. Przed-
miotem badania materialnego jest istnienie materialnych przesłanek wpi-
su. Przepisy HGB regulują także skutki prawnomaterialne nieujawnienia 
lub ujawnienia określonych danych w rejestrze w postaci zasady jawności 
materialnej w znaczeniu negatywnym (§ 15 ust. 1 HGB) i pozytywnym  
(§ 15 ust. 3 HGB). 

3. Regulacja austriackiego rejestru firm (Firmenbuch) jest zbliżona do 
unormowania niemieckiego. Rejestr ten także jest prowadzony przez sądy 
(§ 7 Unternehmensgesetzbuch12 – UGB) w formie elektronicznej, chociaż – 
w przeciwieństwie do niemieckiego rejestru handlowego – ma on postać 
scentralizowanej bazy danych (zob. § 29 Firmenbuchgesetz13 – FBG). Re-
jestr składa się z rejestru głównego (Hauptbuch) oraz zbioru dokumentów  
(Urkundensammlung; zob. § 1 ust. 1 FBG). Do rejestru głównego wpisywa-
ni są: przedsiębiorcy jednoosobowi, spółki jawne, spółki komandytowe, 
spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie 
zarobkowe i gospodarcze, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, kasy 
oszczędnościowe, fundacje prywatne, europejskie zgrupowania interesów 
gospodarczych, spółki europejskie, spółdzielnie europejskie, inne podmio-
ty, w odniesieniu do których inne ustawy przewidują wpis do rejestru firm  
(§ 2 FBG). Z kolei zbiór dokumentów tworzą dokumenty będące podsta-
wą wpisu w rejestrze głównym oraz dokumenty, w odniesieniu do któ-
rych istnieje obowiązek złożenia w sądzie (§ 12 ust. 1 FBG).

Zakres kognicji sądu rejestrowego w modelu austriackim, podobnie 
jak kwestia prawnomaterialnych skutków wpisów bądź ich niedokona-
nia, są uregulowane analogicznie jak w prawie niemieckim.

4. System rejestrowy w Wielkiej Brytanii zakłada współistnienie nie-
zależnych od siebie rejestrów publicznych, prowadzonych dla poszcze-
gólnych rodzajów przedsiębiorców i innych podmiotów podlegających 
ustawowemu obowiązkowi ujawnienia w rejestrze14.  Obowiązkowi wpi-
su w interesującym nas zakresie podlegają wyłącznie spółki kapitałowe 
(private company limited by shares, private company limited by guarantee, priva-
te unlimited company, public limited company) oraz spółka partnerska z ogra-
niczoną odpowiedzialnością (limited liability partnership - LLP). Natomiast 
spółki utworzone na podstawie aktu parlamentu lub przywilejów królew-

11 B. Schaub, [w:] C.T. Ebenroth, K. Boujong, D. Joost, L. Strohn,  Handelsgesetzbuch,  
t. 1,wyd. 2, München 2008, § 8, Nb. 129. 

12 Bundesgesetz über besondere zivilrechtliche Vorschriften für Unternehmen (Unter-
nehmensgesetzbuch), dRGBl. S 219/1897.

13 Gesamte Rechtsvorschrift für Firmenbuchgesetz (BGBl. Nr. 10/1991). 
14 Por. T. Stawecki, Rejestry…, s. 66.
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skich (charter), a także spółki osobowe nie są w nim ujawniane. Dotyczy 
to również osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność go-
spodarczą (sole trader) oraz wspólników spółek osobowych (partnerships). 
Są oni zobowiązani jedynie do dokonania zgłoszenia w urzędzie podatko-
wym w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności. 

Sam rejestr spółek prowadzony jest przez tzw. rejestratora spółek (The 
Registar of Companies), którego funkcje wykonuje Companies House (agen-
cja Ministerstwa Gospodarki, Innowacji i Rozwoju). Reguły postępowania 
przed rejestratorem (złożenie wniosku, jego forma, w tym sposób wypeł-
nienia) określają Zasady Rejestratora z 2009 r. (Registar’s Rules 2009).

Wniosek o wpis w brytyjskim systemie rejestrowym może mieć formę 
dokumentową  albo elektroniczną (opłata za wpis jest wówczas niższa): 
w trybie on-line15 lub za pomocą elektronicznych nośników danych. Specy-
fika systemu brytyjskiego polega na tym, że wypełnienie wniosku rejestro-
wego w systemie Web Incorporation Service następuje przez umieszczenie 
stosownych danych w aktywnych polach szablonu wniosku, udostępnia-
nego przez rejestratora on-line wraz z instrukcją co do danych wymagają-
cych ujawnienia w poszczególnych polach (system uniemożliwia pominię-
cie wymaganych pól). Wypełniony wniosek, po zatwierdzeniu zgłoszonych 
danych i dokonaniu autoryzacji przez podmiot zgłaszający, przekazywany 
jest do rejestratora za pośrednictwem połączenia sieciowego. 

Rejestrator bada zgłoszenie jedynie pod względem formalnym. Wery-
fikuje m.in. zgodność formy i treści załączonych dokumentów z przepisa-
mi prawa, a także ich autentyczność. Zadaniem rejestratora jest również 
kontrola składu osobowego organów spółki pod względem posiadania 
przez proponowanych piastunów spółki zdolności do zasiadania w or-
ganach spółki. W przypadku stwierdzenia przesłanki negatywnej wpisu, 
rejestrator wydaje decyzję administracyjną o odmowie jego dokonania, 
na którą wnioskodawcy przysługuje odwołanie do sądu. W pozostałych 
przypadkach rejestrator zobowiązany jest do dokonania wpisu spółki do 
rejestru i wydania wnioskodawcy tzw. certyfikatu inkorporacji (zaświad-
czenia o rejestracji spółki) (ang. certificate of incorporation).

5. Podsumowując powyższy krótki rys porównawczy, można stwier-
dzić, że rozwiązania funkcjonujące w innych państwach europejskich są 
zróżnicowane – zarówno co do właściwości w zakresie rejestracji przed-
siębiorców (systemy rejestracji sądowej i systemy rejestracji przez organ 

15 Wykorzystanie połączenia sieciowego (połączenia on-line) z rejestratorem do skła-
dania wniosków rejestrowych i innych dokumentów, zarówno na etapie inkorporacji spół-
ki, jak i w trakcie jej funkcjonowania, następuje przy użyciu protokołu HTTPS.



Stan obecny i propozycje zmian systemu rejestracji przedsiębiorców... 21

administracji), stopnia scentralizowania rejestru (systemy rejestrów roz-
proszonych i systemy scentralizowane – aczkolwiek w żadnym z bada-
nych wypadków jednolitej rejestracji nie podlegają wszystkie podmioty 
prowadzące jakąkolwiek działalność/aktywność gospodarczą w szerokim 
tego słowa znaczeniu), zakresu kognicji organu rejestrowego (systemy 
bazujące na kontroli formalnej i systemy z szeroko zakrojoną kontro-
lą merytoryczną zgłoszenia) oraz skutków zarejestrowania określonych 
danych (systemy czysto informacyjne i systemy wiążące z wpisem lub 
niektórymi rodzajami wpisów określone skutki materialnoprawne). Co 
interesujące, chociaż system rejestracji i ogłaszania danych o przedsiębior-
cach jest poddany częściowej harmonizacji na szczeblu UE, poszczegól-
ne państwa implementują regulacje europejskie w zróżnicowany sposób, 
stosując mechanizmy prawne nawiązujące do przyjętych rozwiązań mo-
delowych. Wśród tendencji rozwojowych wspólnych w skali europejskiej 
można natomiast wskazać: ograniczanie roli i pola zastosowania wpisów 
konstytutywnych oraz wzrastające znaczenie informatyzacji postępowa-
nia rejestrowego i elektronicznego obiegu informacji. 

III. Podstawowe problemy powstające na tle polskiej regulacji  
   rejestrowej

1. Problemem sygnalizowanym w piśmiennictwie od początku okre-
su transformacji ustrojowej i w dalszym ciągu – w znacznej części – 
aktualnym jest niedostateczna integracja wewnętrzna i zewnętrzna 
systemu rejestracji przedsiębiorców. Po zarzuceniu koncepcji objęcia 
wszystkich przedsiębiorców jednolitym rejestrem sądowym16, na ów 
„system” składa się rejestr przedsiębiorców w KRS17, Centralna Ewi-
dencja i Informacja o Działalności Gospodarczej18 (CEIDG; dawniej – 
ewidencja działalności gospodarczej) oraz inne rejestry lub ewidencje 

16 Zob. art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.; dalej: u. KRS) w brzmieniu pier-
wotnym (Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769) oraz zmiany wprowadzone na podstawie art. 
5 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 2125).  

17 Zob. przepisy Rozdziałów 1 i 2 u. KRS.  
18 Zob. art. 23 i n. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.; dalej: u.s.d.g.). 
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o charakterze podmiotowym, jak np. rejestr funduszy inwestycyjnych19, 
rejestr funduszy emerytalnych20 czy ewidencja przedstawicielstw 
przedsiębiorców zagranicznych21. Nie widać przy tym przekonują-
cych powodów takiego, a nie innego ukształtowania poszczególnych 
elementów systemu, zaś brak konsekwentnie stosowanych kryteriów 
wyodrębnienia poszczególnych kategorii przedsiębiorców powoduje 
komplikacje również na płaszczyźnie stosowania określonych rozwią-
zań prawa materialnego22. Dodatkowo, sytuację jego uczestników (tj. 
podmiotów rejestrowych) komplikują obowiązki związane z odrębnym 
funkcjonowaniem szeregu rejestrów i ewidencji „sektorowych”, prowa-
dzonych na potrzeby służb statystycznych, skarbowych etc23. Efektyw-
ność podejmowanych przez prawodawcę działań mających zapewnić 
– co najmniej – sprawne i (w założeniu) równoczesne wykonanie ww. 
obowiązków jest – póki co – ograniczona24. 

19 Zob. art. 15 i n. ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. 
U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 
października 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, 
wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do reje-
stru funduszy (Dz. U. Nr 226, poz. 2294, z późn. zm.). 

20 Zob. art. 16 i n. ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu 
funduszy emerytalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.) oraz 
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie sposobu pro-
wadzenia rejestru funduszy emerytalnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu 
postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 69, poz. 
456, z późn. zm.). 

21 Zob. art. 96 i n. u.s.d.g.  
22 Przykładem może być dyskusja na temat dopuszczalności udzielania prokury 

czy też zasadności przyznania prawa do firmy osobom fizycznym prowadzącym dzia-
łalność gospodarczą (tzw. przedsiębiorcom indywidualnym). Warto przy tym podkreślić, 
że utrzymanie dotychczasowego kryterium wyodrębnienia podmiotów wpisywanych do 
KRS i CEIDG spowoduje brak możliwości stosowania większości przepisów dotyczących 
tzw. ogólnych instytucji prawa handlowego, zawartych w ogłoszonym przez Komisję Ko-
dyfikacyjną Prawa Cywilnego projekcie Księgi I nowego kodeksu cywilnego. 

23 Zob. przykładowo: ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowo-
dach osobistych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.); ustawę z dnia 
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 591); ustawę 
z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 
(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1314); ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.). Em-
pirycznym potwierdzeniem ww. tezy może być chociażby tzw. sprawa „Amber Gold”, 
ujawniająca niedostateczną sprawność przepływ informacji między Krajowym Rejestrem 
Karnym a Krajowym Rejestrem Sądowym. 

24 Chodzi tutaj oczywiście o realizację koncepcji tzw. jednego okienka.  
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2. Szybkość sądowego postępowania rejestrowego w Polsce, ekspono-
wana zarówno przez prawodawcę krajowego, jak i europejskiego, to sfera, 
która w dalszym ciągu generuje poważne zastrzeżenia. W świetle prze-
prowadzonych badań empirycznych, w niespełna połowie przypadków 
wpis następuje bez zastrzeżeń sądu rejestrowego w czasie nieprzekracza-
jącym 2 tygodni (najczęściej wniosek jest rozpoznawany w ciągu 6 dni). 
Z drugiej jednak strony, w nieco ponad połowie przypadków rozpoznanie 
wniosków – obarczonych, w opinii sądu, brakami formalnymi bądź me-
rytorycznymi – wykracza (niekiedy znacznie) poza ten termin25. Jak poka-
zuje statystyka, zachowanie relatywnie krótkiego terminu rejestracji jest 
z reguły wynikiem pragmatycznego podejścia wnioskodawców, dostoso-
wujących treść zgłoszenia do zastrzeżeń (żądań, oczekiwań) orzecznika, 
niezależnie od własnej oceny zasadności wezwania26. Z tego też względu 
można przypuszczać, że przeprowadzone badania, ograniczone do anali-
zy postępowań dotyczących wpisów pierwotnych, gdzie układ interesów 
po stronie wnioskodawców (uczestników jednostki organizacyjnej wpisy-
wanej do rejestru) jest stosunkowo nieskomplikowany, obrazują najmniej 
problematyczny fragment rzeczywistości. 

3. Prostota, zapewniana w ustawodawstwach innych państw przez 
odpowiednie rozwiązania proceduralne, techniczne (składanie wniosków 
on line) lub instytucjonalne (np. tzw. centra formalności albo centra obsłu-
gi małych i średnich przedsiębiorców), w Polsce praktycznie nie wystę-
puje. Duże nadzieje, związane z wprowadzeniem możliwości zawiązania, 
a zwłaszcza zgłoszenia spółki za pomocą systemu teleinformatycznego, 
napotykają na problemy związane z wątpliwym stopniem bezpieczeń-
stwa oraz skromnymi – chociaż stopniowo rozwijanymi – funkcjonalnoś-
ciami systemu. 

4. Na tle wyników przeprowadzonych badań empirycznych przykuwa 
uwagę niejednolitość orzecznictwa sądów rejestrowych – także w spra-

25 Zob. Raport…, tabela 12.    
26 O ile w przypadku braków formalnych wniosku wiąże się to jedynie z dodatkową 

czynnością, najczęściej techniczną, zwykle niegenerującą poważnych kosztów, czy to fi-
nansowych, czy organizacyjnych, to wykonanie wezwania do usunięcia przeszkody wpi-
su najczęściej oznacza rezygnację z kwestionowanych postanowień umownych. Tymcza-
sem badania pokazują, że przeważająca liczba skarg na odmowę wpisu była uzasadniona. 
Analogicznie sprawa wygląda z apelacjami od postanowień sądu rejestrowego wydanych 
w składzie sędziowskim. Rozpoznając skargę na orzeczenie referendarza na oddalenie 
wniosku sąd rejonowy najczęściej bowiem skargi uwzględniał i wpisywał (70,4%), rza-
dziej skargę oddalał (12,7%), bądź wydawał inne orzeczenie (dopatrzył się jeszcze innych 
braków) – 16,9%.
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wach zbliżonych i w ramach tego samego ośrodka rejestrowego27. Nie 
stwierdzono natomiast istotnych korelacji między (ocenianą głównie przez 
pryzmat stabilności) „jakością” rozstrzygnięć sędziów i referendarzy sądo-
wych. Jedną z konsekwencji tego stanu rzeczy jest liczba i zróżnicowanie 
rozstrzygnięć związanych z zarzucanymi brakami (zwrot wniosku, odda-
lenie wniosku). Co istotne (i frapujące zarazem), analiza statystyczna nie 
wykazała zależności pomiędzy powyższym zróżnicowaniem a udziałem 
w postępowaniu profesjonalnego pełnomocnika28. W jakiejś mierze moż-
na to tłumaczyć występującym w praktyce zjawiskiem nieujawniania po-
mocy profesjonalisty w toku samego postępowania rejestrowego. Naszym 
zdaniem pokazuje to jednak także, że występujące problemy tylko częścio-
wo są związane z treścią obowiązującej regulacji prawnej i jej znajomoś-
cią, częściowo zaś – ze sposobem korzystania z przyznanych kompetencji, 
stosowaniem pozaprawnych, „lokalnych” (a nawet „personalnych”) reguł 
postępowania, czy też świadomością braku realnych mechanizmów kon-
troli prawidłowości orzekania. Efektem jest możliwy zarzut nadużywania 
uprawnień i rozstrzygnięć blokujących dokonanie wpisu. 

5. W rezultacie, jednym z podstawowych problemów, jaki ujawnia 
praktyka funkcjonowania systemu rejestracji sądowej, wydaje się sposób 
korzystania przez sąd rejestrowy z przyznanych mu uprawnień kontrol-
nych. Dotyczy to zarówno etapu kontroli formalnej (np. sposobu wypeł-
nienia formularza wniosku i załączników do niego), jak i kontroli meryto-
rycznej (np. zakresu oraz kryteriów kontroli treści aktów założycielskich 
i innych dokumentów dołączanych do wniosku o wpis). 

6. Odrębnym zagadnieniem jest struktura i treść rejestru. Po ponad 10 
latach doświadczeń można mieć wątpliwości, czy system sądowej rejestra-
cji przedsiębiorców nie został zaprojektowany nazbyt „optymistycznie”. 
Jakkolwiek od strony przedmiotowej (tj. treści ujawnianych danych) jest 
to jeden z najbardziej rozbudowanych systemów rejestrowych w Europie, 
w praktyce jednak w wielu wypadkach z możliwości składania wniosków 
o wpis po prostu się nie korzysta, treść niektórych działów nie jest aktuali-
zowana (co stanowi zresztą odrębny problem; nierzadko brak aktualizacji 
dotyczy bowiem tak istotnych danych, jak adres czy osoby uprawnione do 
rejestracji). Wreszcie, drobiazgowość niektórych danych znacząco kom-
plikuje wypełnienie wniosku o wpis, stanowiąc pole zbędnego konfliktu 
na linii wnioskodawca – podmiot rejestrowy (dotyczy to np. ujawnianego 
w dziale III przedmiotu działalności), a z drugiej strony – brak pól „otwar-

27 Zob. Raport…, tabele 5 i 6. 
28 Zob. Raport…, pkt pt. Korelacje. 
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tych” uniemożliwia zainteresowanym i sądowi rejestrowemu ujawnianie 
okoliczności i faktów nieprzewidzianych explicite przez ustawę. 

IV. Propozycje rozwiązań i postulaty de lege ferenda 

1. Uwagi wstępne. Sformułowane poniżej propozycje zmian obowią-
zującego systemu rejestracji przedsiębiorców mają różną doniosłość; do-
tyczą bowiem zarówno kwestii ogólnych, jak i szczegółowych, a ponadto 
mają w większości charakter opcjonalny. Ze strony autorów jest to świa-
domy zabieg. Po pierwsze – przeprowadzona analiza nie daje dostatecz-
nych podstaw do jednoznacznego opowiedzenia się za wyborem jednego 
rozwiązania modelowego w tym zakresie, zwłaszcza w „czystej” postaci. 
Jest to decyzja polityczno-prawna, która – co oczywiste – nie należy do 
doktryny prawa, ale do ustawodawcy, i która powinna uwzględniać tak-
że inne, „zewnętrzne” w stosunku do samego systemu rejestrowego oraz 
jego beneficjentów, czynniki społeczno-ekonomiczne (takie jak: polityka 
zatrudnienia w poszczególnych działach administracji czy kontrola efek-
tywności funkcjonowania rejestru w kontekście wydatkowania środków 
publicznych) oraz historyczno-kulturowe (przede wszystkim tradycje re-
gulacyjne). Po drugie – zarysowanie pewnych opcji (możliwości) zmian, 
niezależnie od sformułowania naszych preferencji w tym zakresie, ma 
stworzyć szerszą płaszczyznę do dyskusji na temat docelowego (optymal-
nego) modelu systemu rejestracji przedsiębiorców w Polsce. 

2. Wybór modelu systemu rejestrowego. Pole odpowiedzi na pod-
stawowe pytanie o optymalny model systemu rejestrowego wyznaczają 
dwa przedstawione w drugiej części niniejszego opracowania modele 
skrajne, tj. angielski i austriacko-niemiecki. Należy przy tym podkre-
ślić, że kwestie właściwości i kompetencji organu prowadzącego rejestr 
przedsiębiorców oraz jego charakteru są na ich tle – nieprzypadkowo – 
wzajemnie powiązane. Jak już sygnalizowano, także w polskich warun-
kach można sobie wyobrazić powierzenie rejestracji wszystkich przed-
siębiorców organom administracji publicznej, z ewentualną możliwością 
uruchomienia kontroli sądowej dopiero w wypadku odmowy rejestracji 
lub zgłoszenia przez osobę zainteresowaną innych zastrzeżeń dotyczą-
cych treści wpisów w rejestrze. Nie byłoby to na tle naszego systemu 
prawnego rozwiązanie wyjątkowe ani w wymiarze instytucjonalnym29, 

29 Przykładem mogą być rejestry prowadzone przez Urząd Patentowy. 
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ani też proceduralnym30. W aspekcie organizacyjnym (pomijając kwestię 
koniecznych zmian procedury rozpoznawania wniosków) nie byłoby to 
też rozwiązanie tak „rewolucyjne”, jak mogłoby się początkowo wyda-
wać. Model taki funkcjonuje w odniesieniu do przedsiębiorców indywi-
dualnych; w sferze rejestracji sądowej już dzisiaj znakomitą większość 
czynności orzeczniczych wykonują wszak referendarze sądowi31, nieko-
rzystający z gwarancji niezawisłości. Powierzenie czynności z zakresu 
rejestracji np. wyspecjalizowanej jednostce Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści lub Ministerstwa Gospodarki mogłoby wzmóc nadzór nad wyko-
nywaniem tych funkcji i stworzyć warunki dla zapewnienia względnej 
jednolitości rozstrzygnięć. Mankamentem takiego rozwiązania byłoby, 
poza koniecznością wdrożenia zmian proceduralnych i personalno-
-kadrowych, przedłużenie czasu postępowania w wypadku wszczęcia 
procedury odwoławczej przed sądem. Przyjęcie takiego modelu byłoby 
zgodne z aktualnymi tendencjami w prawie europejskim32, a także z re-
komendacją Rady Europy w sprawie niektórych środków przeciwdzia-
łania nadmiernym obciążeniu sądów z 16 września 1986 r. (R/86/12)33.    

Z drugiej strony, badania prawnoporównawcze wskazują jednoznacz-
nie, że formuła rejestru (a ściślej – ewidencji) prowadzonej przez organy 
administracji lub nawet samorządu zawodowego, idzie w parze z ograni-
czeniem kompetencji kontrolnych organu rejestrowego (ewidencyjnego). 
„Ceną” za mniejsze koszty funkcjonowania systemu i szybkość postępowa-
nia jest więc mniejszy stopień bezpieczeństwa obrotu. Wymienione wzglę-
dy, a także istniejące (zastane) uwarunkowania systemowe i tradycja regula-
cyjna przemawiają – naszym zdaniem – za utrzymaniem modelu sądowej 
rejestracji przedsiębiorców w dotychczasowym kształcie ustrojowym. Jak 
się wydaje, zmiany powinny zmierzać raczej w kierunku jego unowocześ-
nienia i uelastycznienia, aniżeli gruntownej rekonstrukcji. 

3. Integracja systemu rejestracji przedsiębiorców. Niezależnie od po-
wyższego, wypada wskazać na konieczność zapewnienia większej in-
tegracji wewnętrznej i zewnętrznej polskiego systemu rejestrowego. 
Ponownego rozważenia wymaga przede wszystkim zasadność utrzy-
mania dotychczasowego kryterium wyznaczającego zakres podmiotowy 
poszczególnych elementów tegoż systemu w postaci (wyłącznie) formy 
organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności. Założenie o potrzebie 

30 Przykładem mogą być „hybrydowe” postępowania z zakresu ochrony konkurencji, 
z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji i poczty etc.

31 W badanej grupie referendarze stanowili 89,2% orzeczników. 
32 Zob. zalecenia tzw. grupy SLIM (ang. Simplier Legislation for Internal Market). 
33 Zob. T. Stawecki, Rejestry…, s. 53 i 58. 
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objęcia wszystkich podmiotów prowadzących szeroko rozumianą ak-
tywność ekonomiczną systemem rejestracji sądowej, przyjęte pierwot-
nie w 1997 r., wydaje się niecelowe w sferze potrzeb i nierealne w sferze 
możliwości wykonania; w tak radykalnym ujęciu nie jest ono zresztą re-
alizowane w żadnym z badanych systemów prawnych. Jednak sytuacja, 
w której brak nie tylko obowiązku, ale i możliwości ujawnienia w reje-
strze sądowym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
w większym rozmiarze (lub zgłaszających taki wniosek), nie zasługuje na 
utrzymanie. Jak już wskazano, powoduje to szereg problemów, nie tyle 
nawet na tle regulacji rejestrowej, co innych rozwiązań tzw. części ogólnej 
prawa handlowego. Celowe wydaje się także pełne zintegrowanie syste-
mu rejestracji przedsiębiorców (zarówno KRS, jak i CEIDG) z innymi reje-
strami lub ewidencjami publicznymi o charakterze podmiotowym. Idzie 
przy  tym nie tylko o ułatwienie i przyspieszenie procesu przekazywania 
danych, ale także – być może – eliminacji elementów zbędnych oraz sko-
relowanie podstaw wpisu do poszczególnych rejestrów i ewidencji34. 

4. Ujednolicenie orzecznictwa. Jak już wskazano, jednym z poważniej-
szych dzisiaj problemów jest znacząca niejednolitość orzecznictwa sądów 
rejestrowych. Niewątpliwie, sprzyja jej mała liczba inicjowanych przez 
wnioskodawców postępowań instancyjnych oraz wąski zakres zaskarże-
nia orzeczeń sądu odwoławczego skargą kasacyjną35. Pełne objęcie postę-
powaniem kasacyjnym spraw rejestrowych stan ten mogłoby poprawić 
raczej w niewielkim stopniu, a byłoby – jak się zdaje – rozwiązaniem nie-
adekwatnym do przyczyn problemu. Przekonuje o tym fakt, że aktualnie, 
w zakresie, w którym skarga kasacyjna jest dopuszczalna, stosowana jest 
niezwykle rzadko36. W tej sytuacji względna jednolitość orzecznictwa 
może być zapewniona po części przez uszczegółowienie regulacji usta-
wowej i wykonawczej (zarówno materialnoprawnej, jak i procesowej – tu-
taj w zakresie samej procedury kontrolnej, jak i jej kryteriów), po części 

34 Tytułem przykładu można wskazać możliwość wzajemnego powiązania wybrane-
go przez przedsiębiorcę sposobu opodatkowania lub posiadanie statusu podatnika podat-
ku VAT, obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) i podstaw wpisu do rejestru 
sądowego. 

35 Co do zasady, w postępowaniu rejestrowym skarga kasacyjna nie przysługuje. Ar-
tykuł 519¹ § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. 
U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.; dalej: k.p.c.) pozwala jedynie na jej wniesienie od postano-
wień sądu odwoławczego w przedmiocie wpisu i wykreślenia z rejestru podmiotu. Zob. 
także postanowienie SN z 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt V CSK 409/09. 

36 Przeprowadzone badania nie wykazały ani jednego przypadku skargi kasacyjnej 
na orzeczenie sądu II instancji. 
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zaś na płaszczyźnie organizacyjnej – przez system szkoleń i seminariów, 
w których uczestniczyliby orzecznicy i przewodniczący wydziałów reje-
strowych. Częściowo skutek taki można osiągnąć także stosując określone 
środki techniczne (zob. niżej). 

5. Informatyzacja postępowania. Określenie „informatyzacja postępo-
wania” kojarzy się prawnikom zazwyczaj z mniej lub bardziej użytecznym 
narzędziem, za pomocą którego realizowane są określone czynności z za-
kresu wymiaru sprawiedliwości lub ochrony prawnej. Wydaje się jednak, 
że zwłaszcza w zakresie postępowania rejestrowego szersze zastosowanie 
technologii informatycznych, w powiązaniu z określonymi standardami 
postępowania, mogłoby walnie przyczynić się nie tylko do skrócenia cza-
su tego postępowania, ale także do wyeliminowania znacznej części bra-
ków wniosków rejestrowych. Sformułowane poniżej propozycje są częś-
ciowo niezależne od środków podejmowanych już przez ustawodawcę 
i Ministerstwo Sprawiedliwości, a zmierzających do popularyzacji elek-
tronicznej formy dokonywania zgłoszeń rejestrowych (wchodząca w ży-
cie w czerwcu możliwość korzystania z platformy e-PUAP przy inkorpo-
racji tzw. S-24). 

Bezsporna wydaje się konieczność popularyzacji dokonywania zgło-
szeń za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. Prawo 
polskie pozostaje w tej sferze daleko w tyle nie tylko za relatywnie nowo-
czesnym i elastycznym systemem brytyjskim (gdzie, mimo braku takiego 
obowiązku, ponad 90% zgłoszeń jest dokonywanych w tej formie z uwa-
gi na krótszy czas postępowania i niższe opłaty), ale także tradycyjnym 
pierwowzorem niemieckim, który traktuje dzisiaj elektroniczną formę 
zgłoszenia jako podstawową. Przywołane wzorce obce dostarczają także 
przykładów instrumentów, za pomocą których taki skutek można osiąg-
nąć (krótsze terminy instrukcyjne dla dokonania wpisu; niższe opłaty za 
wpis). 

Samo umożliwienie przesyłania wniosków rejestrowych drogą elek-
troniczną wydaje się – z dzisiejszej perspektywy – rozwiązaniem nie tyl-
ko nie dość nowoczesnym, co mało satysfakcjonującym z praktycznego 
punktu widzenia. Generowane w ten sposób oszczędności ograniczają się 
wyłącznie do czasu potrzebnego na obieg „papierowej” korespondencji37. 

37 Potwierdzają to także badania: wnioskodawcy korzystają z możliwości elektro-
nicznego złożenia wniosku w niespełna 2‰ przypadków (0,001875). Zob. Raport…, pkt 3. 
Pewne nadzieje na wzrost liczby wniosków rejestrowych składanych elektronicznie moż-
na wiązać ze zmianami dokonanymi ustawą z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 531), która 
weszła w życie już po zakończeniu części empirycznej badań. Z drugiej jednak strony, 
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Korzystając z doświadczeń innych państw, można zaproponować szersze 
wykorzystanie technologii wypełniania wniosków on-line, za pomocą 
tzw. „aktywnych okien”, które prowadzą użytkownika (wnioskodawcę) 
przez kolejne etapy procesu, zapewniając równocześnie – dzięki zawar-
tym tam szczegółowym informacjom – dodatkowe dane dotyczące właści-
wego sposobu wypełnienia zgłoszenia, a po zatwierdzeniu są przesyłane 
automatycznie do właściwego sądu rejestrowego. W tym wypadku byłby 
to nie tylko środek przyspieszania postępowania, ale także eliminowania 
braków zgłoszenia. 

Dalej idąca propozycja zakładałaby możliwość uzyskania przez okre-
śloną grupę autoryzowanych użytkowników (np. notariuszy, adwoka-
tów, radców prawnych, którzy wystąpiliby z wnioskiem o przyznanie 
takich uprawnień) bezpośredniego, ograniczonego dostępu do systemu 
informatycznego, w którym jest prowadzony rejestr. Dane wprowadzane 
przez takiego użytkownika, kontaktującego się z sądem z wykorzysta-
niem zabezpieczonego protokołu HTTPS, byłyby widoczne w systemie, 
ale wymagałyby zatwierdzenia przez orzecznika. 

6. Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych nakazują pochylić 
się również nad problemem zakresu kognicji sądu rejestrowego oraz spo-
sobem korzystania z przyznanych uprawnień kontrolnych. Idzie w szcze-
gólności o wyeliminowanie lub ograniczenie skali i stopnia ingerencji 
w treść zgłoszenia lub dokumentów stanowiących jego podstawę. Pro-
pozycje de lege ferenda zgłaszane na tej płaszczyźnie można przedstawić 
według pewnej gradacji – od najmniej do najdalej idących (niektóre z nich 
nie wykluczają się zresztą wzajemnie). 

Rozwiązaniem najprostszym i najmniej „inwazyjnym” z aktualne-
go punktu widzenia byłoby przeniesienie do regulacji rejestrowej (u. 
KRS lub k.p.c.) i nadanie charakteru uniwersalnego normom dekretowa-
nym dotychczas w art. 164 § 3 i art. 165 k.s.h.38. Innymi słowy, chodzi 
o zobowiązanie sądu do rozpoznania i uwzględnienia wniosku o wpis 
w sytuacji, kiedy: braki zgłoszenia mają charakter nieistotny, mogą zo-
stać usunięte po dokonaniu wpisu (w ramach postępowania przymusza-
jącego) albo nie mogą zostać usunięte bez poniesienia niewspółmiernych 
kosztów. Niezależnie od poważnego skrócenia przeciętnego czasu postę-
powania rejestrowego, jaki byłby skutkiem tej, dzisiaj w zasadzie niesto-

sam tryb tzw. elektronicznej inkorporacji tzw. spółek S-24 wykazuje wiele niedoskonałości, 
podnoszonych zarówno na łamach literatury fachowej, jak i przez praktyków. 

38 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 
1037 z późn. zm.).  
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sowanej39, a niezwykle pragmatycznej regulacji, byłby to czytelny wyraz 
określonych preferencji aksjologicznych prawodawcy, przedkładającego 
szybkość postępowania nad urzędniczy formalizm. Wydaje się, że do ka-
tegorii drobnych uchybień, o których mowa w przepisie art. 164 § 3 k.s.h. 
można by zaliczyć: wadliwe wypełnienie formularza, rozbieżność pomię-
dzy umową a wnioskiem w sytuacji oczywistych niedokładności, wadli-
we wpisany kod PKD itp. 

Uzasadnione wydaje się także uchylenie albo przynajmniej zawęże-
nie (doprecyzowanie) zakresu hipotezy art. 19 ust. 3 u. KRS, który – jako 
przepis szczególny – wyłącza zastosowanie art. 130 k.p.c. Na jego podsta-
wie wniosek wadliwie wypełniony jest zwracany bez wzywania do uzu-
pełnienia braków formalnych. U podstaw tej regulacji legło przeświadcze-
nie ustawodawcy, że eliminacja już na wstępie wadliwie przygotowanych 
wniosków usprawni postępowanie. Badania wskazują jednak, że jest to 
przepis nieefektywny. Regulacja zwrotu bez wezwania do usunięcia bra-
ków wniosku połączona jest z innym przepisem szczególnym (art. 19 ust. 
4 u. KRS), który pozwala na złożenie wniosku ponownie bez skarżenia 
zwrotu. Statystyki opisowe długości rozpoznawania wniosku wskazują 
jednak, że wpis w tego typu sprawach jest średnio 10 dni późniejszy, niż 
w przypadku wezwania do usunięcia przeszkody wpisu40. Jeżeli dodać do 
tego, że przesłanka zwrotu jest nieostra i powoduje możliwości nadużyć 
(nawet mimo wprowadzenia art. 19 ust. 3a u. KRS), bardziej celowe jest 
zrezygnowanie z tej regulacji i stosowanie do wszystkich braków formal-
nych (być może z wyjątkiem braku polegającego na niezłożeniu wniosku 
na urzędowym formularzu) przepisu art. 130 k.p.c.. Zwłaszcza w wy-
padku upowszechnienia elektronicznej formy zgłoszenia, tryb uzupeł-
nienia braków wskazanych przez sąd stwarzałby perspektywę rejestracji 
w znacznie krótszym terminie, niż aktualnie ma to miejsce w wypadku 
zwrotu wniosku. Za takim stanowiskiem przemawiają także względy sy-
stemowe, zbliżona bowiem co do charakteru i pozycji sądu, jak też wy-
mogów formalnych wniosku, procedura wieczystoksięgowa nie zawiera 
analogicznego unormowania. Na gruncie przepisów o postępowaniu wie-
czystoksięgowym, wadliwe wypełnienie urzędowego formularza, w tym 

39 Potwierdzają to badania, a szczególnie rodzaje braków, do których usunięcia sąd 
rejestrowy wzywał wnioskodawców (największą grupę stanowiły wśród nich spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością, których dotyczą przepisy art. 164 § 3 i 165 k.s.h.). Zob. 
Raport…, tabela 11, z której wynika, że sąd rejestrowy wzywał do usunięcia takich prze-
szkód wpisu jak: wadliwie wpisane kody PKD, wadliwy skrót firmy, niezgodność danych 
wniosku z bazą PESEL/REGON, brak dodatkowego odpisu umowy,

40 Zob. Raport…, tabela 12. 
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także niezłożenie wniosku w ten sposób, obliguje przewodniczącego do 
wezwania do uzupełnienia braków wniosku pod rygorem jego zwrotu 
(art. 130 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.). 

Dyskusji wymaga – jak się zdaje – zakres dopuszczalnej ingerencji sądu 
w treść zgłoszenia i łatwość inicjowania kontroli merytorycznej w tym 
zakresie. Pewnym paradoksem obowiązującej regulacji jest „podwójna” 
kontrola zgodności z prawem treści aktów założycielskich oraz innych 
czynności prawnych stanowiących podstawę wniosku, sporządzanych 
w formie aktu notarialnego przez notariusza i sąd rejestrowy. Sytuacja ta 
jest nie tylko niezrozumiała dla inwestorów, ale także naraża ich na okre-
ślone koszty i wysiłek organizacyjny. Jeżeli dodamy, że zainteresowane 
osoby dysponują z reguły środkami prawnymi zmierzającymi do uchyle-
nia lub stwierdzenia nieważności takiej czynności w trybie postępowania 
procesowego, angażowanie sądu rejestrowego (z reguły w osobie referen-
darza) nie wydaje się ani potrzebne, ani celowe. Trudno zresztą uznać, aby 
funkcja sądu rejestrowego polegała na rozstrzyganiu tego typu wątpliwo-
ści41. Wyeliminowanie lub ograniczenie kontroli sądowej w takich wy-
padkach (zwłaszcza jeżeli zarzucana jest niezgodność czynności prawnej 
z przepisem względnie wiążącym) nie powinno negatywnie wpłynąć na 
bezpieczeństwo obrotu. Przeprowadzone badania wykazują, że większość 
orzeczeń oddalających wnioski o wpis (przy czym najczęstszą przyczy-
ną oddalenia było kwestionowanie przez sąd postanowień umowy) była 
zmieniana po uwzględnieniu środków odwoławczych (skarg na orzecze-
nie referendarzy lub apelacji). Obecny model rejestru, zakładający mery-
toryczną kontrolę zgłoszenia, jest też częściowo niespójny z regulacjami 
k.s.h. dotyczącymi zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników (wal-
nego zgromadzenia akcjonariuszy). Ustawodawca, formułując przesłanki 
wzruszalności uchwał, odsyła osoby je kwestionujące na drogę procesu 
cywilnego, ustanawiając szereg warunków dopuszczalności i skuteczno-
ści takiego powództwa, począwszy od wąsko i formalistycznie ujętej legi-
tymacji czynnej, po zastrzeżenie terminu wniesienia takiego powództwa; 
preferuje więc utrzymanie w obrocie uchwał organów stanowiących spó-
łek, nawet pomimo ich wadliwości, w tym także tej najdalej idącej (nie-
ważności). Tymczasem zbliżony skutek, zwłaszcza w wypadku wpisów 
konstytutywnych, można osiągnąć przez interwencję sądu rejestrowego, 

41 Zmiana tego stanu rzeczy będzie zresztą konieczna w razie wejścia w życie roz-
porządzenia w sprawie statutu europejskiej spółki prywatnej, którego wstępne założenia 
dopuszczają wyłącznie jednoetapową kontrolę merytoryczną.
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który po stwierdzeniu, że uchwała jest sprzeczna z prawem, po prostu 
odmówi wpisu. 

7. Modyfikacji wymagają wreszcie instrumenty mające zapewniać ak-
tualność danych zawartych w rejestrze. Jakkolwiek zagadnienie to nie 
było głównym przedmiotem badań, lektura akt rejestrowych ujawnia, 
a obserwacja praktyki obrotu potwierdza niedostateczną efektywność 
środków prawnych przewidzianych przez art. 24 i n. u. KRS w ramach 
tzw. postępowania przymuszającego. Zważywszy, że jedną z istotnych 
funkcji rejestru jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu, jego uczestnicy 
mogą oczekiwać, że ustawodawca zapewni skuteczne instrumenty egze-
kwujące złożenie wniosku w razie zmiany stanu faktycznego skutkują-
cej powstaniem takiego obowiązku. Argumenty porównawcze wskazują, 
że podstawowym środkiem wymuszającym aktualizację danych powin-
na pozostać grzywna, która wszakże w systemach rejestrowych bliskich 
modelowi polskiemu jest karą znacznie surowszą (zob. § 14 HGB, § 24 
FGB, § 283 UGB). Należy także rozważyć poszerzenie kręgu podmiotów 
zobowiązanych do informowania sądu rejestrowego z urzędu o zaistnia-
łych zmianach sytuacji faktycznej lub stanu prawnego, a także wyraźne 
unormowanie uproszczonej procedury wykreślania z rejestru podmiotów 
niewykazujących jakiejkolwiek aktywności42. 

V. Podsumowanie 

W świetle przeprowadzonych badań empirycznych i prawnoporów-
nawczych, ocena aktualnie obowiązującej regulacji rejestrowej wypada 
umiarkowanie pozytywnie. W rezultacie, jakkolwiek pole swobody usta-
wodawcy, dążącego do wyboru optymalnego modelu rejestru przedsię-
biorców, jest znaczne, należy opowiedzieć się za celowością utrzymania 
dotychczasowego modelu sądowej rejestracji przedsiębiorców. Zasadni-
cze zastrzeżenia – w perspektywie efektywności systemu i spójności re-
gulacji – budzi natomiast sposób i kryteria rozdzielenia rejestracji przed-
siębiorców zinstytucjonalizowanych oraz indywidualnych. Odnośnie do 
systemu rejestracji sądowej za zasadne należy uznać wprowadzenie zmian 

42 Negatywnym przykładem skutków braku takiej regulacji mogą być istniejące dzi-
siaj wątpliwości co do możliwości i trybu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców spółki, 
w odniesieniu do której sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości z powodu braku masy, 
czy też żywo dyskutowane przypadki wpisanych do działu RHB rejestru handlowego – 
i reaktywowanych nierzadko po dziesięcioleciach – przedwojennych spółek handlowych. 
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infrastrukturalnych (informatyzacja) i normatywnych, których skutkiem 
byłoby dalsze przyspieszenie postępowania, ujednolicenie orzecznictwa 
(w szczególności co do zarzucanych braków zgłoszenia) oraz ogranicze-
nie zakresu interwencji sądu rejestrowego na kanwie zarzucanej wadliwo-
ści podstawy prawnej wpisu do sytuacji stosunkowo bezspornych. 

Słowa kluczowe: Krajowy Rejestr Sądowy, system rejestracji przedsiębior-
ców, sąd rejestrowy, rejestr handlowy, rejestr spółek, organ rejestrowy, rejestr 
przedsiębiorców w KRS, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Go-
spodarczej, przedsiębiorca, wpis do rejestru.

THE SYSTEM OF REGISTERING THE ENTREPRENEURS IN VIEW OF AN EMPIRI-
CAL STUDY: PRESENT STATUS AND THE AMENDING PROPOSALS

S u m m a r y

The article focuses on the present status of the system of registering the 
entrepreneurs and includes proposals of changes necessary in view of the 
conducted empirical study and concluded legal analysis. The authors not 
only present the comparative aspect by describing the legal solutions of the 
system of registering the entrepreneurs in Germany, Austria and the United 
Kingdom, but also specify what are the basic problems with the registering 
the entrepreneurs’ system in Poland. The analysis done by the authors led to 
a doubt that there is purposefulness in keeping the model of the court system 
of registering the entrepreneurs in Poland in its present shape. It is proposed, 
however, to change it through the modernization and flexibility rather than 
undertaking a radical reform. 

The authors’ main reservations, in light of effectiveness and coherence of 
its legal solutions, are in regards to the method and criteria of division of the 
registry of entrepreneurs institutionalized and individual ones. In terms of 
the court system of registering the entrepreneurs, the authors reached a con-
clusion that it is important to implement the infrastructural changes (digita-
lization) and legislative ones that would result in proceedings’ speeding up, 
unification of the judicial decisions and limitation of the scope of the registrar 
courts’ authorization based on the pointed defective legal grounds to the regi-
stration in indisputable cases. 

Key words: the National Registrar of Companies, system of registering 
the entrepreneurs, a registrar court, a commercial register, a registrar body, 
entrepreneurs’ registrar in the National Registrar of Companies, The Central 
Record and Information of Commercial Activity Office, entrepreneur, regi-
stration to the National Registrar of Companies. 
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СЕГОДНЯШНЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ 
РЕЕСТРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ФОНЕ ЭМПИРИЧЕСКИХ  

И ЗАКОНОСРАВНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

P е з ю м е

Статья посвящена сегодняшнемy состоянию и предложении изме-
нений в системе реестра предпринимателей в связи с эмпирическими 
исследованиями  и анализ законсравнительный. Авторы указуют регу-
ляции которые кассаются системы регистрации предпринимателей в 
Германии, Австрии и Великой Британии, затем указуют на проблемы 
на фоне польской регуляции, которая касается реестра. В заключении, 
появились серьезные сомнения, которые касаются сохранения судебной 
модели реестра предпринимателей в Польше, о постулированы измене-
ния посредством модернизирования и эластичности, чем основательной 
реконструкции. 

Существенные предупреждения Авторов – которые касаются увеличе-
ния эффективности системы и связности – выражает способ и критерия 
разделения реестра индивидуальных и приданых организованной форме. 
Что касается судебной системы регистрации, обоснованным введение ин-
фраструктурных изменений (информатизация) и нормативных, которые 
моглибы ускорить произвдство, унифицировать постановления в этой об-
ласти (в основном упрек недостатков заявления), тоже ограничение объема 
вмешательства реестргого суда на основе неправильной основы взноса в си-
туации, которая не вызывает сомнений. 

Слова-ключи: Государственный судебный реестр, система реестра пред-
принимателей, судебный реестр, торговый реестр, реестр обществ, ре-
гистровый суд, реестр предпринимателей в Государственном судебном 
реестре, Центральный учет и иформация o предпринимательской дея-
тельности, предприниматель, внесение в реестр.
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I. Geneza regulacji rejestracji przedsiębiorców

Na podstawie delegacji zawartej w Kodeksie handlowym, Minister 
Sprawiedliwości rozporządzeniem z dnia 1 lipca 1934 r. o rejestrze handlo-
wym1 ustanowił zasady wpisywania do tego rejestru kupców jednooso-
bowych, spółek handlowych oraz osób prawnych niebędących spółkami 
handlowymi, a prowadzących przedsiębiorstwo zarobkowe w większym 
rozmiarze (które zostały określone w art. 4 k.h.), towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych, zagranicznych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 
i spółek akcyjnych oraz przedsiębiorstw państwowych.

Zanik funkcjonowania spółek handlowych po 1945 r., a zwłaszcza po 
niemal całkowitym uspołecznieniu działalności gospodarczej, związa-
nym z nacjonalizacją przemysłu i handlu oraz innych dziedzin przedsię-
biorczości (np. aptek, części rolnictwa) oraz wydaniem dekretu o przed-
siębiorstwach państwowych z 1950 r. i zmarginalizowaniem prywatnej 
inicjatywy gospodarczej, spowodował utratę znaczenia przez rejestr han-

 * Prof. zw. dr hab., Uniwersytet Łódzki.
** Stypendysta w ramach projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity 

i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

1 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1934 r. wydane 
w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, a nadto co do §§ 5, 8, 55, 62, 65-69 
i 77 w porozumieniu z Ministrem Skarbu, a co do §§ 60 i 64 w porozumieniu z Ministrem 
Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów o rejestrze handlowym, Dz. U. Nr 59, poz. 511
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dlowy, mimo jego dalszego obowiązywania2. Dla poszczególnych form 
przedsiębiorczości uruchamiane były kolejne osobne rodzaje rejestrów: 
dla przedsiębiorstw państwowych i ich zjednoczeń, dla spółdzielni i ich 
związków, dla rzemieślników, dla organizacji społecznych (niezależnie 
od tego, czy prowadziły, czy nie prowadziły działalności gospodarczej), 
dla osób fizycznych (rejestry były prowadzone dla różnych rodzajów ich 
działalności), po reaktywowaniu fundacji – także dla fundacji. Łącznie 
rejestrów takich można się doliczyć około dwudziestu3. Niejasność reje-
strów, ich rozproszenie (niektóre ogólnopolskie, niektóre wojewódzkie, 
niektóre lokalne) oraz ich różne skutki prawne (rejestry sądowe, admi-
nistracyjne, problem domniemań związanych z wpisem itd.) doprowa-
dziły w pewnym momencie do znacznego bałaganu. Korzystając więc ze 
zmian ustrojowych i eksplozji przedsiębiorczości od 1989 r. oraz ogólnego 
określenia pojęcia przedsiębiorcy, w kolejnych ustawach o działalności 
gospodarczej (z 1988, 1999 i 2004 r.) należało zreformować nieefektywną 
rejestrację i wprowadzić jednolity rejestr dla wszystkich przedsiębiorców, 
niezależnie od wybranej przez nich formy prawnej. Dodatkowo należa-
ło zlikwidować całkiem nieefektywną ewidencję osób fizycznych prowa-
dzących działalność gospodarczą w sytuacji, gdy prowadziły ją od 1990 r. 
gminy według miejsca zamieszkania danej osoby, każda osobno, bez żad-
nego powiązania w całość. To sprawiało, że powtarzały się nazwy prowa-
dzonej działalności, różnie była ona określana i kwalifikowana, z nagmin-
nym nieprzestrzeganiem reguł prawa cywilnego dotyczących podmiotów 
niemających ani osobowości prawnej, ani zdolności prawnej (dotyczyło 
to zwłaszcza spółek cywilnych i ich wspólników), powodowało to rów-
nież trudności przy dochodzeniu roszczeń z uwagi na częstą tożsamość 
oznaczeń identyfikujących przedsiębiorców, itp. Dopiero prawo działal-
ności gospodarczej z 1999 r. (obowiązywało od 2001 r.) uporządkowało, 
okazało się, że na trwałe, odróżnienie od siebie przedsiębiorców będących 
osobami fizycznymi lub prawnymi, innymi podmiotami dopuszczonymi 
do obrotu i takimi, które podmiotami tymi z zasady nie są (spółki cywilne 
według art. 860 i nast. k.c.). 

2 Także po wejściu w życie Kodeksu cywilnego z 1964 r. i uchyleniu Kodeksu 
handlowego przez art. VI p.w.k.c., z zachowaniem wszakże spółki jawnej, spółki z o.o. 
i spółki akcyjnej oraz niektórych innych przepisów z zakresu pojęciowego kupca, prokury 
i rejestru handlowego, a także czynności handlowych.

3 Zob. zestawienie dokonane przez E. Norka, Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie 
rejestrowe, Warszawa 2001, s. 14-16.
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Założeniem reformy było stworzenie jednego rejestru wzorowanego 
na rejestrze handlowym, dotyczącego zarówno będących przedsiębiorca-
mi osób fizycznych, osób prawnych, jak i jednostek organizacyjnych ma-
jących status tzw. ułomnych (niepełnych) osób prawnych, w tym wszyst-
kich rodzajów spółek handlowych, spółdzielni i nadal jeszcze istniejących 
przedsiębiorstw państwowych. Oczekiwane było prowadzenie tego reje-
stru przez sądy.

Przygotowywana od początku reformy ustrojowej po 1989 r. ustawa 
o rejestrze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zakłada-
ła jeden wspólny rejestr, obejmujący wszystkich przedsiębiorców w skali 
kraju, niezależnie od miejsca wykonywania działalności. Od razu założe-
niem było skomputeryzowanie programu rejestracji i wprowadzenie do 
niego wpisów gminnych osób fizycznych i przedsiębiorców działających 
w formie spółek osobowych. Proces ten, wymagający czasu, przygotowa-
nia technicznego, informatycznego i zawodowego, był główną przyczyną 
wyjątkowo długiego, bo ponad trzyletniego, vacatio legis ustawy, uchwa-
lonej ostatecznie dnia 20 sierpnia 1997 r., o Krajowym Rejestrze Sądowym, 
obowiązującej dopiero od 1 stycznia 2001 r.4 

Jak wiadomo, pomysł uporządkowania całego systemu rejestracji od 
tej daty nie powiódł się, gdyż zabrakło wyobraźni i działań w kierunku 
przygotowania zmian w okresie vacatio legis. Sprawa na pierwszy rzut oka 
całkiem prosta i o charakterze logistycznym okazała się tak skompliko-
wana dla resortu sprawiedliwości, że dopiero po dziesięciu latach została 
zrealizowana i to, jak spróbujemy dowieść, nadzwyczaj ułomnie5. 

W każdym razie początkowo, to znaczy pod koniec ubiegłego wieku, 
zapatrywania były pomyślne. Ustawa z 1988 r. o działalności gospodar-
czej6, która otworzyła szerokie możliwości powstawania nowych przed-
siębiorców, czyli według przyjętej wówczas nomenklatury - podmiotów 
gospodarczych, nie przewidziała zmian w zakresie ich rejestrowania do-
konywanego w sądzie lub w innych organach. Założone zostało okresowe 
utrzymanie w mocy dotychczasowego systemu rejestracji, to znaczy reje-
stru handlowego dla tworzących się masowo spółek handlowych oraz in-
nych rejestrów osób prawnych. Dla osób fizycznych podejmujących dzia-

4 Obecnie tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.
5 M. Wild, Rozwiązanie problemu podmiotów nieprzerejestrowanych do Krajowego Rejestru 

Sądowego z punktu widzenia prawa europejskiego, analizy historycznej i porównawczej, „Prawo 
w Działaniu” 2011, nr 10, Sprawy cywilne, s. 187 i nast. 

6 Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej , Dz. U. Nr 41, poz. 324. 
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łalność gospodarczą stworzona została odrębna od rejestru handlowego 
ewidencja administracyjna działalności gospodarczej, realizowana przez 
każdą gminę odrębnie i bez synchronizacji, wtedy z powodu istniejących 
jeszcze barier technicznych (zwłaszcza szczątkowej komputeryzacji or-
ganów administracyjnych i sądowych). Po kilku latach zmagań, nieporo-
zumień i błędów, widocznych także w  orzecznictwie sądów administra-
cyjnych i powszechnych (pierwsza połowa lat dziewięćdziesiątych), do 
ewidencji tej przypisani zostali wspólnicy spółek cywilnych, będący oso-
bami fizycznymi, a same spółki uznane zostały za umowy, niestanowiące 
żadnej jednostki organizacyjnej dopuszczonej do obrotu, o której stanowił 
art. 2 ustawy o działalności gospodarczej z 1988 r.

Zgodnie z przepisami rozdziału drugiego ustawy z 1988 r., ewidencja 
działalności gospodarczej wymienionych podmiotów odbywała się we-
dług procedury administracyjnej, określonej w tej ustawie, oraz z zasto-
sowaniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Samo 
zgłoszenie do ewidencji w celu wpisania, jak i wykreślenia, dotyczyło 
sprawy administracyjnej podmiotu, będącego osobą fizyczną, określane-
go mianem „podmiotu gospodarczego”, czyli pojęciem, które zastąpiło 
dla całej sfery przedsiębiorczości znane Kodeksowi handlowemu z 1934 r. 
pojęcie „kupca”. Określenie przyczyn takiego właśnie nazwania wszyst-
kich uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej nie jest 
istotne dla potrzeb niniejszej pracy, dzisiaj oceniamy, że nazwa ta była 
mało szczęśliwa, nieprzetłumaczalna na obce języki, używana zamiennie 
z „kupcem” i stale kontestowana. 

Procedura ewidencyjna (nie rejestracyjna) była maksymalnie uprosz-
czona, za co nadal należy podziwiać prawodawcę w kontekście tego, 
iż była ona tworzona w czasie trwającej rewolucji politycznej, społecz-
nej i gospodarczej. Podmiot mógł na kartce papieru dokonać zgłoszenia 
działalności gospodarczej, wskazując dane wymagane ustawą, przesy-
łał to do gminy według miejsca zamieszkania, urząd w ciągu najpóź-
niej dwóch tygodni powinien był doręczyć zgłaszającemu zaświadcze-
nie o wpisie do ewidencji, a kopię przekazać organowi podatkowemu, 
w następnych latach także do ZUS. Dokonaniu wpisu i przesłaniu za-
świadczenia nie towarzyszyło wydanie decyzji administracyjnej, także 
dlatego, że organ administracji gminnej nie badał zgłoszonych danych 
pod względem prawdziwości i rzetelności. Zapewniona została jawność 
danych w ewidencji, ale prostota ich umieszczenia nie pozwalała na 
przypisanie wpisowi jakichkolwiek domniemań prawnych, podobnych 
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do tych znanych rejestrowi handlowemu (zwłaszcza prawdziwości). 
W razie odmówienia wpisu do ewidencji, czego przesłanki określała 
enumeratywnie ustawa (np. brak obowiązku wpisu, koncesjonowanie 
zgłaszanej działalności) wydawana była decyzja administracyjna; po-
dobnie decyzja była wydawana w razie wykreślenia podmiotu z ewi-
dencji. 

Kwestię podległości rejestrom lub ewidencji rozstrzygnęła wspomnia-
na ustawa z 1997 r. o KRS, powstająca harmonijnie, równolegle z nowym 
prawem działalności gospodarczej, które zastąpiło ustawę z 1988 r. z po-
czątkiem 2001 r. Niestety, prawidłowy i logiczny zamysł ówczesnego rzą-
du, przedstawiającego projekty tych aktów prawnych, oraz ustawodawcy, 
ażeby jednolicie umieścić w ustawie o KRS wszystkich przedsiębiorców, nie 
doszedł do skutku z powodu lekkomyślnych i niekompetentnych gier poli-
tycznych poszczególnych opcji, zaczętych w okresie między uchwaleniem 
ustawy a jej wejściem w życie, z końcowym rezultatem dopiero od począt-
ku 2012 r.! 

Zgodnie z ratio legis ustawy o KRS w brzmieniu z 1997 r., jej przepisy 
wprowadzające, mające postać odrębnej ustawy z tej samej daty, nakazy-
wały wszystkie sprawy wszczęte kontynuować już według nowej proce-
dury, prowadzonej w sądach powszechnych (zwanych sądami rejestro-
wymi), opartej dla całego Rejestru na przepisach Kodeksu postępowania 
cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, jak też przenieść do sądów 
akta spraw z organów ewidencyjnych. Rozwiązanie to, z różnymi oczy-
wistymi zmianami, nawiązywało wprost do rejestru handlowego prowa-
dzonego według wspomnianego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwo-
ści z 1934 r. i zasługiwało, co do idei, na zdecydowane poparcie. Niestety, 
więcej pozytywnych argumentów na temat tych nowych przepisów nie 
można przytoczyć, bo zanim jeszcze zaczęły obowiązywać, zostały zmie-
nione i były zmieniane potem wielokrotnie, coraz mniej udanie, wręcz iry-
tująco, i tak już pozostało do dzisiaj.

Gwoli zachowania rzetelności należy jednak podkreślić, że niewątpli-
wym sukcesem ustawy o KRS z 1997 r. było zastąpienie po raz pierwszy 
terminu „podmiot gospodarczy” pojęciem „przedsiębiorcy”, bez definio-
wania, ale trwale, co potem znalazło normatywny wyraz w tworzonym 
jednocześnie i uchwalonym ustawą z dnia 15 listopada 1999 r. Prawie 
działalności gospodarczej. Ta kwestia terminologiczna została powszech-
nie zaakceptowana, choć daleko jest do zgody odnośnie do jednolitego 
rozumienia pojęcia przedsiębiorcy w systemie polskiego prawa. 
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Ze względu na niedokonanie w czasie wspomnianych ponad trzech lat 
vacatio legis (sierpień 1997 – styczeń 2001) przygotowań do wprowadzenia 
wspólnego rejestru dla ogółu przedsiębiorców, a przede wszystkim nie-
przeniesienia z ewidencji gminnej do wspólnego rejestru ponad miliona, 
jak wówczas liczono, przedsiębiorców indywidualnych, będących osobami 
fizycznymi, stosowanie do nich ustawy o KRS okazało się niemożliwe. Już 
więc ustawą z dnia 30 listopada 2000 r. zmieniona została ustawa - przepisy 
wprowadzające ustawę o KRS, przesunięta w czasie została rejestracja osób 
fizycznych jako przedsiębiorców i wprowadzono nowe przepisy o ewiden-
cji gminnej tych podmiotów (art. 88a-88e), zastępujące uchylaną z końcem 
2000 r. ustawę o działalności gospodarczej z 1988 r.7 Przesunięcie w czasie 
wejścia w życie nowych przepisów o rejestracji osób fizycznych podejmują-
cych indywidualną działalność gospodarczą, do których dołączono indywi-
dualnych przedsiębiorców zagranicznych, nastąpiło kolejny raz, aby wresz-
cie, ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. 8, uchylić dotychczasowe przepisy 
z ustawy wprowadzającej ustawę o KRS i dokonać nowelizacji Prawa dzia-
łalności gospodarczej z 1999 r., poprzez nowe przepisy ewidencyjne osób 
fizycznych (art. 7a-7i). Przepisy te, z założenia chwilowe, przetrwały osiem 
lat, aż do nowej ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw9, które je 
uchyliły, częściowo z dniem 1 lipca 2011 r., a ostatecznie z dniem 31 grudnia 
2011 r. Te daty można uznać za końcowe w całkowitym pogrzebaniu idei 
jednego rejestru wszystkich przedsiębiorców w Polsce.

Wspomniana ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. zapoczątkowała de-
montaż prawa w odniesieniu do jednego rejestru przedsiębiorców, obej-
mującego również osoby fizyczne, ponieważ uchyliła pkt 1 w art. 36 
ustawy o KRS. Przepis ten stanowił od 1997 r. na pierwszym miejscu, że 
osoby fizyczne stające się przedsiębiorcami podlegają wpisowi do rejestru 
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Późniejsza o pół roku 
ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej10 do-

7 Bliższe omówienie tych nieobowiązujących już przepisów, co jest pominięte 
w artykule, jest zawarte w: B. Pabin, Elektroniczna ewidencja przedsiębiorców będących osobami 
fizycznymi „Prawo Mediów Elektronicznych” 2005, nr 2, s. 14, Dodatek do „Monitora 
Prawniczego” 2005, nr 3; M. Wild, dz. cyt., s. 190 i nast.

8 Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej 
oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 217, poz. 2125.

9 Dz. U. Nr 131, poz. 764. 
10 Dz.U. Nr 173, poz. 1807, obecny tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. 

zm., dalej jako u.s.d.g.
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prowadziła do zrezygnowania z pomysłu jednego rejestru przedsiębior-
ców przez zamieszczenie rozdziału trzeciego pt. Ewidencja Działalności 
Gospodarczej, dając do zrozumienia w art. 23-45, że ewidencja gminna 
właściwa dla miejsca zamieszkania osoby fizycznej staje się trwałym uwi-
docznieniem tej osoby jako przedsiębiorcy indywidualnego. 

Ewidencja miała zacząć funkcjonować obok rejestru przedsiębiorców 
w KRS. Wprawdzie w przepisach wprowadzających ustawę z 2004 r.  
przesunięto wejście w życie rozdziału trzeciego u.s.dz.g.11, początkowo 
przewidywane na 1 stycznia 2007 r., a ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r.12 
przepisy te skonstruowano na nowo (art. 23-39), nadając rozdziałowi ty-
tuł: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, a częś-
ciowo je uchylając (art. 40-45), ale istota pozostała taka sama. Wygrało 
lobby o odrębnym rejestrowaniu (ewidencjonowaniu) osób fizycznych 
jako przedsiębiorców, wyłączając ich spod ogólnej rejestracji w KRS. Obo-
wiązująca treść tych przepisów została ustalona tuż przed ich wejściem 
w życie, przy czym znowu część z nich została nowelizowana, zanim jesz-
cze weszły w życie (stało się to normą u prawodawcy!), zgodnie z powo-
ływaną już ustawą z dnia 13 maja 2011 r. 

Istota tej regulacji zostanie przedstawiona później. Teraz należy się 
krótko zatrzymać nad zasadami rządzącymi rejestrem przedsiębiorców 
w KRS, będącymi walorami jednego rejestru dla ogółu przedsiębiorców. 

II. Rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 

Według art. 36 ustawy o KRS, rejestr przedsiębiorców obejmuje obec-
nie dwadzieścia pozycji (pkt 2, 2a, 3-7, 7a, 8, 8a, 9-12, 12a, 13-17). Są wśród 
nich wszystkie spółki handlowe wraz ze spółką europejską i europejskim 
zgrupowaniem interesów gospodarczych, spółdzielnie i spółdzielnie euro-
pejskie, przedsiębiorstwa państwowe, towarzystwa ubezpieczeń wzajem-
nych i reasekuracji wzajemnej, oddziały przedsiębiorców zagranicznych 
(także zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji), 

11 Nadal obowiązywały zmienione przepisy uchylonego, poza nimi, Prawa 
działalności gospodarczej z 1999 r., które ostatecznie przestały obowiązywać dopiero od  
1 stycznia 2012 r.

12 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97. 
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stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą, wreszcie 
– co dość wątpliwe – instytuty badawcze i instytucje gospodarki budże-
towej. Pomińmy rozważenie, czy wszystkie te podmioty spełniają cechy 
przedsiębiorcy i dlaczego znalazły się w grupie przedsiębiorców Krajo-
wego Rejestru Sądowego. Z punktu widzenia tematu opracowania waż-
niejsze jest zauważenie, że wśród wymienionych podmiotów znajdują się 
zarówno osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne niemające osobowo-
ści prawnej, które w większości są tzw. ułomnymi (niepełnymi) osobami 
prawnymi, ze względu na uzyskanie mocą ustawy zdolności prawnej. Co 
do niektórych podmiotów objętych ustawą o KRS jest to wątpliwe (np. in-
stytucje gospodarki budżetowej, wymienione w pkt 17, przedsiębiorstwa 
zagraniczne, tzw. polonijne z pkt 11, oddziały przedsiębiorców zagranicz-
nych z pkt 14), niektórych zaś podmiotów, co do których trwa dyskusja 
na temat ich statusu prawnego – w Rejestrze nie ma (np. wspólnot miesz-
kaniowych w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej).

Znalezienie się w gronie podmiotów podlegających rejestracji w reje-
strze przedsiębiorców KRS pozwala na skorzystanie z cech tego rejestru, 
ważnych dla samych zarejestrowanych i dla ich kontrahentów w obro-
cie gospodarczym oraz dla osób trzecich. Wzorem rejestru handlowego 
z 1934 r. oraz innych rejestrów sądowych, cechą Krajowego Rejestru Są-
dowego jest jego jawność (art. 8 ustawy o KRS). Ma ona postać uważaną 
także za zasadę: jawności formalnej i materialnej. Jawność formalna jest 
zasadniczo pełna, a jedynie w niektórych wypadkach - ograniczona. Jaw-
ność pełna przejawia się według art. 10 ustawy o KRS w prawie każdego 
do przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru, chy-
ba że ustawa stanowi inaczej, co znajduje odzwierciedlenie w wyjątkach 
określonych w ust. 3 i 4 tego samego artykułu. 

Zasadą jest także ogłaszanie publiczne wszystkich wpisów, znajdują-
cych się w Rejestrze, poza wyjątkami wskazanymi w ustawie, na łamach 
Monitora Sądowego i Gospodarczego (art. 13 ustawy o KRS). 

Jak słusznie podnosi A. Kidyba, z ogłoszeniem łączy się zasada jaw-
ności materialnej, przejawiająca się w trzech domniemaniach prawnych: 
domniemaniu powszechnej znajomości danych wpisanych do rejestru, 
domniemaniu prawdziwości danych i domniemaniu dobrej wiary, zwa-
nym też zasadą dobrej wiary13. Domniemania znajdują wyraz w treści 

13 A. Kidyba, Prawo handlowe, wyd. 13, Warszawa 2011, s. 84.; zagadnienie domniemań 
jest poruszane we wszystkich podręcznikach prawa handlowego (gospodarczego 
prywatnego). 
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art. 15, 16 i 17 ustawy o KRS. Z przepisów tych wypływa również zasada 
pierwszeństwa treści wpisu do rejestru przed treścią ogłoszenia.

Z art. 15 ust. 1 tej ustawy wynika, że od dnia ogłoszenia w Monitorze 
Sądowym i Gospodarczym nikt nie może się zasłaniać nieznajomością ogło-
szonych wpisów. Przepis ten tworzy zatem domniemanie powszechnej 
(„każdy”) znajomości treści wpisu, które stanowi praesumptio iuris tantum 
i osoba trzecia może udowodnić, że nie mogła wiedzieć o treści wpisu w od-
niesieniu do czynności dokonanych przed upływem szesnastego dnia od 
ogłoszenia. W takim przypadku podmiot wpisany nie może powoływać się 
na ten wpis i domniemanie jego znajomości. Poza tą sytuacją domniemanie 
nie może zostać obalone, nawet jeśli na okoliczności nieznajomości wpisu 
powoływać się będzie osoba dowodząca swojej dobrej wiary14. 

Jest jednak wyjście dla osoby działającej w dobrej wierze w stosunku 
do ogłoszenia. Wprawdzie bowiem w razie rozbieżności między wpisem 
do Rejestru a ogłoszeniem w Monitorze obowiązuje wpis do Rejestru (za-
sada pierwszeństwa wpisu), ale zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o KRS, 
osoba trzecia może powołać się na treść ogłoszenia i skuteczność takiego 
powołania się niweczy dopiero udowodnienie („chyba że… udowodni”) 
przez podmiot wpisany do Rejestru, że osoba trzecia wiedziała o treści 
wpisu różnej od ogłoszenia. Z kolei osoba trzecia może powoływać się 
na dokumenty i dane, w odniesieniu do których nie dopełniono jeszcze 
obowiązku ogłoszenia, jeżeli niezamieszczenie ogłoszenia nie pozbawia 
ich skutków prawnych (art. 15 ust. 3 ustawy o KRS). Przepis ten powo-
duje skutki rozmaicie oceniane. Wydaje się, że sumuje on całość regulacji 
zawartej w art. 15 ustawy o KRS przez podkreślenie hołdowania zasadzie 
jawności materialnej, a zatem decydująca jest podstawa faktyczna i praw-
na wpisu w postaci dokumentów i danych, które powinny znaleźć się 
w Rejestrze, a następnie zostać ogłoszone, samo zaś dopełnienie obowiąz-
ku ogłoszenia nie decyduje o jawności wobec osób trzecich, objawiającej 
poprzez ogłoszenie - jawność formalną. Dlatego pogląd, że przed termi-
nem zamieszczenia ogłoszenia nikt nie może powoływać się na treść wpi-
su, idzie za daleko, ograniczając nietrafnie znaczenie materialne wpisu 
i samej zasady jawności materialnej15. Tym bardziej wątpliwe jest twier-
dzenie, że podmiot już wpisany do rejestru nie może powoływać się na 
wpisane dane, które nie zostały jeszcze ogłoszone wobec osób trzecich, 

14 Tamże.
15 Tak A. Kidyba, tamże.
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nawet wtedy, gdyby udowodnił, że dane te są im znane16. To oznacza-
łoby niezasadną wyższość ogłoszenia nad samym wpisem, mimo że ma 
on podstawę w postanowieniu sądu rejestrowego i decyduje o skutkach 
materialno-prawnych czynności, będącej podstawą wpisu (np. wpisanie 
spółki handlowej). Sprzeciwiałoby się też zasadzie pierwszeństwa treści 
Rejestru przed ogłoszeniem, jednoznacznie wskazanej w art. 15 ust. 2 zda-
nie pierwsze ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Zasady tej nie zmienia art. 16 powoływanej ustawy. Dotyczy on wpi-
sów do Rejestru, które nie podlegają obowiązkowi ogłoszenia. W takim 
wypadku zasada jawności materialnej przejawia się w niemożliwości za-
słaniania się przez kogokolwiek („nikt nie może”) nieznajomością treści 
wpisu, chyba że mimo zachowania należytej staranności nie mógł wie-
dzieć o wpisie. 

Domniemanie prawdziwości wpisu sankcjonuje art. 17 ustawy o KRS. 
Według niego domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są praw-
dziwe. Jest to znana także innym podobnym regulacjom konsekwencja 
zasady jawności wpisów do Rejestru, będąca z kolei następstwem obo-
wiązku wpisania określonych danych do Rejestru, od którego to wpisu 
zależna jest skuteczność prawna wielu czynności (zwłaszcza dotyczy to 
wpisów o charakterze konstytutywnym). Poza tym domniemaniem, ale 
i poza kwestiami poruszanymi w niniejszym opracowaniu, znajdują się 
dane określone w dziale czwartym Rejestru Przedsiębiorców, odnoszące 
się do długów przedsiębiorcy, w tym do danin publicznych; dane te nie 
podlegają także ogłoszeniu (art. 41 i 42 ustawy o KRS).

Domniemanie prawdziwości danych w Rejestrze ma charakter wzru-
szalny (praesumptio iuris tantum), co oznacza możliwość jego obalenia 
przez przeprowadzenie dowodu przeciwnego wobec podstawy domnie-
mania. Obowiązują w tym przypadku reguły ogólne prawa cywilnego od-
noszące się do domniemań prawnych17. 

Domniemanie dobrej wiary ma charakter ogólny dla całego prawa 
cywilnego (art. 7 k.c.)18, co można dalej uogólnić na całe prawo prywat-

16 Tamże, s. 85.
17 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne, zarys części ogólnej, Warszawa 

2000, s. 384-386; 
18 Zob. tamże., s. 386-388; M. Pyziak-Szafnicka, Kodeks cywilny, komentarz, część ogólna, 

Warszawa 2009, s. 131 i nast.; K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny, Komentarz, t. I, Warszawa 
2011, s. 80 i nast.; P. Machnikowski, [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny, Komentarz, 
Warszawa 2010, s. 26 i nast.; S. Dmowski [w:] S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do 
Kodeksu cywilnego, Księga pierwsza, część ogólna, Warszawa 2011, s. 66 i nast. 
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ne, w tym więc także na prawo przedsiębiorców (handlowe). W ustawie 
o KRS domniemanie to znajduje wyraz w art. 14 i art. 17 ust. 2. Według 
pierwszego z tych przepisów, podmiot zobowiązany do złożenia wniosku 
o wpis do Rejestru nie może powoływać się wobec osób trzecich działa-
jących w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do Rejestru 
lub uległy z niego wykreśleniu. Z kolei (art.17 ust. 2 ustawy o KRS), jeżeli 
dane wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez 
tego zgłoszenia, podmiot ten nie może się zasłaniać wobec osoby trzeciej 
działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli 
zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupeł-
nienie lub wykreślenie wpisu. Z regulacji tych wynika, że chroniona jest 
osoba działająca w dobrej wierze w stosunku do danych wpisanych do 
Rejestru, nawet jeśli nie są one zgodne z rzeczywistością albo niezgodność 
danych wynika z niezłożenia wniosku o wpis, mimo takiego obowiązku. 

Przedstawione zasady, na których opiera się Rejestr Przedsiębiorców 
w prowadzonym przez sądy Krajowym Rejestrze, ukazuje doniosłość 
prawną wpisów do Rejestru, gwarantującą możliwe do zapewnienia 
bezpieczeństwo obrotu gospodarczego jego uczestnikom, w tym przed-
siębiorcom, ich kontrahentom z kręgu przedsiębiorców, konsumentów 
i innych podmiotów występujących na rynku. Dlatego tak ważne jest 
skupienie wszystkich przedsiębiorców w Rejestrze i posiadanie od nich 
tych samych danych, tak aby podlegali oni tym samym regułom praw-
nym w obrocie. Jeśli więc poza Rejestrem znajduje się pokaźna grupa, co 
najmniej kilkuset tysięcy osób fizycznych, będących przedsiębiorcami in-
dywidualnymi albo przedsiębiorcami skupionymi w spółkach cywilnych, 
którzy podlegają odmiennej regulacji, to należy zastanowić się nad pra-
widłowością takiego zabiegu legislacyjnego z punktu widzenia jedności 
systemu prawnego, skutków prawnych dla stron czynności handlowych, 
pewności i bezpieczeństwa obrotu, a także konsekwencji ekonomicznych. 
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na problem zgodności takiej regulacji 
z prawem Unii Europejskiej, mimo oddania sfery przedsiębiorczości we-
wnętrznej prawodawstwu poszczególnych krajów członkowskich. Cho-
dzi w tym wypadku o zgodność z podstawowymi filarami Unii, zwłaszcza 
zasadą swobody przedsiębiorczości i równości przedsiębiorców w zesta-
wieniu z zasadą uczciwej konkurencji na wspólnotowym rynku. 

Szczególne znaczenie ma wskazana sfera zasad i domniemań, wyni-
kających z Rejestru Przedsiębiorców w KRS, w porównaniu z zasadami 
przyjętymi w Ewidencji przedsiębiorców (w ramach Centralnej Ewidencji 
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i Informacji o Działalności Gospodarczej) będących osobami fizycznymi, 
prowadzonej według reguł właściwych dla prawa i postępowania admi-
nistracyjnego oraz przez organy administracyjne, a nie sądowe. 

Najpierw należy zatem przedstawić reguły prawne rządzące ewiden-
cją przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, a potem dokonać sto-
sownego porównania z innymi przedsiębiorcami i sformułować wnioski.

III. Zasady ewidencjonowania przedsiębiorców będących  
osobami fizycznymi w ramach Centralnej Ewidencji  
i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która we-
szła w życie z dniem 1 lipca 2011 roku, wprowadziła zasadnicze zmiany 
w funkcjonowaniu ewidencji osób fizycznych prowadzących działalności 
gospodarczą. Zmiany te dotknęły sposobu prowadzenia ewidencji – ma 
ona być prowadzona w systemie teleinformatycznym przez ministra właś-
ciwego do spraw gospodarki (art. 23 u.s.d.g.), sposobu udzielania infor-
macji przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG) (art. 37 u.s.d.g.), zakresu wpisu oraz zasady jawności formalnej 
(art. 38 u.s.d.g.). Zgodnie z aktualnymi przepisami, przedsiębiorca chcąc 
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, musi złożyć wniosek 
o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego, ewen-
tualnie za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej19 (art. 26 ust 1 u.s.d.g.) albo osobiście w urzędzie gminy lub 
też wysłać go listem poleconym do wybranego przez przedsiębiorcę 
urzędu gminy. Według art. 25 u.s.d.g., katalog informacji wpisywanych 
do ewidencji uległ rozszerzeniu i przewiduje wpisanie również informa-
cji: o obywatelstwie przedsiębiorcy, o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej 
wspólności majątkowej, o umowie spółki cywilnej (jeżeli została zawar-
ta), dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsię-

19 Podstawę prawną funkcjonowania elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej, zwanej dalej ePUAP, stanowi ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.). 
ePUAP została stworzona w celu umożliwienia obywatelom załatwienia spraw urzędowych za 
pośrednictwem Internetu, a podmiotom publicznym – udostępniania swoich usług w postaci 
elektronicznej; więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.epuap.gov.pl. 
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biorcy, o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz 
o ustanowieniu kuratora, o ogłoszeniu upadłości i zakończeniu tego po-
stępowania, o wszczęciu postępowania naprawczego, o przekształceniu 
przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową oraz o zakazie prowa-
dzenia działalności gospodarczej określonej we wpisie do CEIDG. 

Powstaje pytanie, czy przypadku CEIDG, podobnie jak w KRS, została 
sformułowana zasada jawności wpisów. 

Z przepisów u.s.d.g. wynika, że wpisane do CEIDG dane i informacje 
są jawne i każdy ma prawo do nich dostępu. Dane i informacje są udostęp-
niane na stronie internetowej CEIDG, a zaświadczenia wydawane przez 
CEIDG w zakresie jawnych danych mają formę dokumentu elektronicz-
nego albo wydruku ze strony CEIDG (art. 38 u.s.d.g.). W przeciwieństwie 
do poprzedniego stanu prawnego, ustawodawca ograniczył zasadę jaw-
ności formalnej CEIDG poprzez zrezygnowanie z art. 24 ust. 2 u.s.d.g. 
sprzed nowelizacji20. Zgodnie z tym przepisem, każdy miał prawo dostę-
pu do danych zawartych w ewidencji i do przeglądania akt ewidencyj-
nych21 przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji. Sformułowana więc była 
zasada jawności formalnej pełnej, gdyż każdy miał dostęp do danych ewi-
dencyjnych i to bez konieczności wykazywania interesu prawnego. Zasa-
da ta realizowana22 była poprzez uzyskanie pisemnej informacji o wpisie 
(zgodnie z art. 42 ust. 1 u.s.d.g.) oraz uzyskanie zaświadczenia o treści 
wpisów do ewidencji oraz prawo do przeglądania akt ewidencyjnych (art. 
24 ust. 2 u.s.d.g.). Było to korzystne rozwiązanie z punktu widzenia bez-
pieczeństwa obrotu gospodarczego, gdyż jak słusznie wskazywano, „akta 
ewidencyjne mogły stanowić bogatsze źródło informacji dla kontrahen-
tów przedsiębiorcy i innych osób niż dane wpisane do ewidencji”23. 

W aktualnym brzmieniu ustawy nie znajdujemy przepisów umożli-
wiających zapoznanie się z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu, 

20 Tekst jedn. Dz.U. z 2007, Nr 155, poz. 1095. (ten Dziennik Ustaw zawierał 
obwieszczenie Marszałka Sejmu o ogłoszeniu tekstu jednolitego ustawy) 

21 Zgodnie z art. 25 u.s.d.g. z dnia 2 lipca 2004 roku, dla przedsiębiorcy wpisanego 
do ewidencji prowadzi się akta ewidencyjne obejmujące w szczególności dokumenty 
stanowiące podstawę wpisu; natomiast jeżeli przepis szczególny nakazuje zgłoszenie 
określonych danych organowi ewidencyjnemu lub wpisanie ich do ewidencji, a dane te 
nie podlegają według przepisów ustawy wpisowi do ewidencji, dokumenty zawierające te 
dane składa się do akt ewidencyjnych. 

22 C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 
2005, s. 118. 

23 J. Kruczalak – Jankowska, Zasada prawdziwości danych wpisanych do ewidencji 
w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2005, t. XIV. 
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przez co należy stwierdzić, iż zasada jawności ewidencji została poważnie 
ograniczona. W przypadku, gdy kontrahent przedsiębiorcy wpisanego do 
CEIDG chciałby upewnić się, że dane ujawnione w CEIDG są prawidło-
we, to nie ma obecnie możliwości zweryfikowania dokumentów stano-
wiących podstawę wpisu. 

Obok zasady jawności ewidencji przewidziana została zasada prawdzi-
wości, ale przepisy ją statuujące również obarczone są wadami. Domniema-
nie prawdziwości wpisu do CEIDG zostało wprowadzone w art. 33 u.s.d.g., 
zgodnie z którym domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są praw-
dziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego 
wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby 
trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, 
jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocz-
nie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu. 

Zasada prawdziwości ewidencji funkcjonowała na gruncie poprzed-
niego stanu prawnego, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej. Niewątpliwie, w swoim obecnym i wcześniejszym 
brzemieniu, zasada ta jest odzwierciedleniem art. 17 ustawy o KRS. Ana-
liza wskazanej konstrukcji prawnej na gruncie przepisów o Krajowym 
Rejestrze Sądowym doprowadza do wniosku, iż z domniemania praw-
dziwości wynika szczególna ochrona osób korzystających z rejestru w do-
brej wierze. Wskazana reguła ochronna rozciąga się zarówno na sytuacje 
dokonania wpisu bez odpowiedniego zgłoszenia, jak i na sytuacje, gdy 
dokonano nieprawidłowego wpisu zgodnie z treścią wniosku. Na gruncie 
art. 17 ustawy o KRS należy wskazać na dwa zagadnienia, które następnie 
można przenieść na grunt ewidencji indywidualnych przedsiębiorców. 

Po pierwsze, istnieje problem odpowiedzialności Skarbu Państwa za 
wydanie dokumentu niezgodnego z wpisem oraz po drugie, problem po-
wiązany z zasadą wiarygodności rejestru, dotyczący odpowiedzialności 
podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego za zgłoszenie nie-
prawdziwych danych (art. 18 ustawy o KRS). W zakresie odpowiedzialno-
ści Skarbu Państwa za wydanie dokumentu urzędowego o treści niezgodnej 
z wpisem, należałoby przyjmować jak najszerszą granicę odpowiedzialno-
ści Skarbu Państwa, w szczególności z uwagi na funkcje, jakie ma pełnić 
Krajowy Rejestr Sądowy. Należy zgodzić się z R. Sowińskim24, który w tej 

24 R. Sowiński, Rejestry i ewidencje działalności gospodarczej i przedsiębiorców, Wrocław 
2007, s. 110. 
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sprawie dokonuje analogii do Centralnej Informacji Rejestru Zastawów, 
a przez to aprobuje wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2003 r.25 
W tym wyroku zostało stwierdzone, że wydanie przez Centralną Infor-
mację Rejestru Zastawów zaświadczenia zawierającego informacje zgodne 
z bazą danych centrali Rejestru, ale niezgodne ze stanem rzeczywistym, 
może być podstawą odpowiedzialności Skarbu Państwa na podstawie art. 
417 k.c. W uzasadnieniu przytoczonego wyroku SN wskazał, iż rzeczą Mini-
stra Sprawiedliwości było zadbać o taką organizację pracy podległych służb 
administracyjnych (Centrali Rejestru, Centralnej Informacji i sekretariatów 
sądów rejestrowych), aby nie zachodziła możliwość rozbieżności pomiędzy 
stanem wiedzy Centrali Rejestru i sekretariatu sądu rejestrowego co do zło-
żenia wniosku przez zastawnika. Ponadto, niezależnie od przyczyn, które 
spowodowały wydanie zaświadczeń z Rejestru Zastawów o treści niezgod-
nej z rzeczywistym stanem faktów podlegających ujawnieniu w Rejestrze, 
skutki tego nie mogą obciążać strony wnioskującej o wpis. 

Przekładając powyższe rozważania na grunt aktualnej ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej, należy stwierdzić, iż w razie wydania 
dokumentu elektronicznego niezgodnego z treścią wpisu, Skarb Państwa 
powinien ponosić odpowiedzialność na gruncie art. 417 k.c. Jest tak tym 
bardziej, że zgodnie z art. 35 ust. 3 u.s.d.g. minister właściwy do spraw 
gospodarki z urzędu, w formie postanowienia, sprostuje wpis zawiera-
jący oczywiste błędy, niezgodności z treścią wniosku przedsiębiorcy lub 
stanem faktycznym, wynikającym z innych rejestrów publicznych. 

Dodatkowo, na gruncie ustawy o KRS wskazuje się, że zasada wy-
rażona w art. 17 ust. 1 ustawy o KRS jest wzmocniona wprowadzeniem 
odpowiedzialności za zgłoszenie nieprawdziwych danych ujawnionych 
w rejestrze (art. 18 ustawy o KRS). Jak słusznie zauważa J. Kruczalak-Jan-
kowska, „zasada prawdziwości uznawana jest za konsekwencję (przejaw) 
jawności materialnej rejestrów. Stanowi ona podstawę bezpieczeństwa 
obrotu gospodarczego, chroniąc dobrą wiarę osób trzecich. Nad praw-
dziwością informacji ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców czuwa 
sąd rejestrowy, który ma możliwość kontroli tych danych (art. 23 ust. 2 
ustawy o KRS) i władczego działania (wpis z urzędu; orzeczenia przymu-
szające wobec podmiotu, który nie wykonuje obowiązków rejestrowych 
– art. 19 ust. 1, art. 21 i 24-33 ustawy o KRS)” 26. Zgodnie z art. 18 ust. 1 

25 Sygn. akt V CKN 41/01. 
26 J. Kruczalak – Jankowska, dz. cyt., s. 901. 
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ustawy o KRS, podmiot wpisany do Rejestru ponosi odpowiedzialność za 
szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych, jeżeli podle-
gały 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 podmiot wpisany nie ponosi 
odpowiedzialności. 

Nie ulega wątpliwości, iż przedmiotem ochrony na podstawie wska-
zanej normy prawnej jest interes osób trzecich działających w zaufaniu 
do danych ujawnionych w rejestrze27. W pełni zrozumiałe i akceptowane 
jest również, że wprowadzona sankcja związana jest z rolą, jaką pełni re-
jestr sądowy, a w szczególności z zasadą prawdziwości rejestru sądowe-
go. Ponadto, w razie sporu domniemanie prawdziwości nieprawdziwych 
danych wpisanych do rejestru jest wiążące i nie może być obalone w sto-
sunku do osób trzecich, działających w dobrej wierze. Słusznie wskazuje 
J. Grykiel28, że skoro zakazane jest zasłanianie się przez podmiot rejestro-
wy zarzutem nieprawdziwości danych w sytuacji, gdy zostały one wpro-
wadzone do rejestru z przyczyn od niego niezależnych, to zakaz ten po-
winien obowiązywać tym bardziej, gdy zarejestrowanie nieprawdziwych 
danych nastąpiło zgodnie z wolą tego przedsiębiorcy. Z uwagi na fakt, że 
dyspozycją art. 18 ust. 1 ustawy o KRS objęte są przypadki, gdy dane zgło-
szone do rejestru są wpisane zgodnie z wnioskiem, lecz są nieprawdziwe, 
można stwierdzić, iż regulacja zawarta w tym przepisie jest uzupełnie-
niem zasady prawdziwości danych zawartych w rejestrze29. 

Konkludując, na gruncie ustawy o KRS ustawodawca przewidział 
wszystkie możliwe sytuacje – zarówno te, gdy nieprawdziwe dane w re-
jestrze znalazły się tam w wyniku działania podmiotu wpisanego, jak 
również te, gdy nieprawdziwe dane znalazły się w rejestrze wbrew woli 
przedsiębiorcy. Niestety, na gruncie u.s.d.g. ustawodawca reguluje wy-
łącznie sytuacje, gdy dane wpisano niezgodnie z wnioskiem lub bez tego 
wniosku. Jedynie w art. 30 u.s.d.g. wprowadza się obowiązek złożenia 
wniosku w odpowiednim terminie w przypadku zmiany danych, o któ-

27 M. Tarska, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, Warszawa 2009, s. 188.
28 J. Grykiel, Skutki wpisu prokury do rejestru przedsiębiorców, „Studia Prawnicze” 2007, 

nr 4.
29 Art. 17 ust. 2 ustawy o KRS, który reguluje sytuacje, gdy w rejestrze znajdują się 

dane nieprawdziwe, ponieważ wpisano je niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez 
tego zgłoszenia.
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rych mowa w art. 25 ust. 1 i 5 u.s.d.g., oraz w przypadku trwałego zaprze-
stania wykonywania działalności gospodarczej. Są to jednak obowiązki 
bez żadnej sankcji o charakterze odszkodowawczym w razie wyrządzenia 
szkody30. Takie rozwiązanie należy ocenić negatywnie. W przypadku, kie-
dy dane ujawnione w CEIDG okażą się nieprawdziwe na skutek błędu or-
ganów gminy lub na skutek błędu systemu teleinformatycznego, może to 
prowadzić do odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa lub 
gminy. Brak natomiast takiej podstawy w przypadku podania niepraw-
dziwych danych przez samego wnioskodawcę. 

Kolejną z zasad, która występuje na gruncie przepisów o Krajowym 
Rejestrze Sądowym, a nie została wprowadzona do ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej, jest zasada jawności materialnej w znacze-
niu pozytywnym. W art. 15 ust. 1 zd. 1 ustawy o KRS znajdujemy, iż od 
dnia ogłoszenia wpisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nikt nie 
może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów. Zasada ta zakła-
da powszechną znajomość danych wpisanych i ogłoszonych, co w kon-
sekwencji oznacza nieskuteczność powoływania się przez osoby trzecie 
na nieznajomość wpisu ogłoszonego w MSiG, jak też wpisu w Rejestrze 
niepodlegającego ogłoszeniu (art. 16 ustawy o KRS)31. 

Celem przytoczonych regulacji była ochrona bezpieczeństwa obrotu 
gospodarczego oraz wzmocnienie wiarygodności wpisu. Na uwagę zasłu-
guje przede wszystkim zdanie pierwsze art. 15 ust.1 ustawy o KRS, w któ-
rym ustanowiono niewzruszalne domniemanie powszechnej znajomości 
wpisów. Niestety, opisywana zasada nie znajduje zastosowania na gruncie 
przepisów u.s.d.g., co ma zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo obrotu 
gospodarczego. Jaskrawym przykładem są przepisy dotyczące wspólno-
ści majątkowej. Zgodnie z art. 471 k.r.o. małżonek może powoływać się 
względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie 
oraz rodzaj były tym osobom wiadome. Dlatego na gruncie art. 38 pkt 2a) 
ustawy o KRS, w dziale I Rejestru ujawnia się w przypadku wspólników 
spółki jawnej, członków europejskiego zgrupowania interesów gospodar-

30 Z zastrzeżeniem art. 601 § 1 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym, kto wykonuje 
działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo 
zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny; według § 2 tej samej karze 
podlega, kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej 
zmian danych objętych wpisem.

31 M. Tarska, dz. cyt., s. 169.
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czych, wspólników spółki partnerskiej, wspólników spółki komandytowej 
oraz komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej – między innymi 
informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim, zawarciu małżeńskiej 
umowy majątkowej, powstaniu rozdzielności majątkowej między mał-
żonkami. Co więcej, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy o KRS, wniosek o wpis 
informacji o małżeńskich stosunkach majątkowych osób wpisanych do 
Rejestru jako przedsiębiorcy lub wspólnicy osobowych spółek handlo-
wych może złożyć osoba wpisana w tym Rejestrze oraz jej małżonek. 
W świetle przytoczonych przepisów, wymienieni wspólnicy, a właściwie 
ich małżonkowie, zawsze mogą zasłonić się domniemaniem znajomości 
wpisów w rejestrze przedsiębiorców, a w tym – wpisu o rozdzielności ma-
jątkowej. Takie rozwiązanie należy ocenić pozytywnie, ponieważ rozwie-
wa jakiekolwiek wątpliwości co do stosunków majątkowych pomiędzy 
wspólnikiem a małżonkiem. Wierzyciele od samego początku wiedzą, 
od kogo mogą egzekwować swoje należności w razie bezskuteczności eg-
zekucji z majątku spółki, a majątki małżonków wspólników są również 
w odpowiedni sposób zabezpieczone. 

Niestety, na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 
przewidziane zostało jedynie podanie do ewidencji informacji o istnie-
niu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej (art. 25 ust. 1 pkt 9 
u.s.d.g.), natomiast zapomniano, że jeżeli ujawnienie tej wspólności mia-
łoby w jakikolwiek sposób pomóc w ustaleniu relacji majątkowych mię-
dzy przedsiębiorcą a jego małżonkiem, to należy dodatkowo wskazać, iż 
doszło do zawarcia określonej umowy majątkowej pomiędzy małżonka-
mi, zgodnie z przytoczonym wcześniej art. 471 k.r.o. Niezależnie od tego, 
z uwagi na brak zasady domniemania znajomości wpisów w ewidencji, 
w razie konieczności, małżonek będzie musiał szukać innych środków do-
wodowych w celu wykazania, że wierzycielom było wiadome, iż doszło 
do zawarcia określonej umowy majątkowej małżeńskiej. 

IV. Procedura rejestracji w CEIDG

Wskazane różnice pomiędzy przepisami regulującymi dwa współist-
niejące rejestry przedsiębiorców: właściwy rejestr w KRS i ewidencję w ra-
mach CEIDG, na niekorzyść ewidencji, to nie jedyne zarzuty, jakie można 
podnieść, analizując ustawę o swobodzie działalności gospodarczej i jej 
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kolejną nowelizację z 2011 r. Argumentem podnoszonym jeszcze w 2003 r. 
za pozostawieniem ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych 
we właściwych gminach było to, że mali, lokalni przedsiębiorcy łatwiej 
trafią w celu rejestracji do urzędów gminy, dostępnych im i znanych, oraz 
że drobni przedsiębiorcy oczekują łatwej i szybkiej procedury rejestracyj-
nej32. 

Nowa procedura rejestracyjna rzeczywiście może okazać się szybka, 
natomiast nie jest ona wcale łatwa – zasadnicze wątpliwości dotyczą dwo-
istej procedury weryfikacyjnej w zależności od sposobu złożenia wniosku 
o wpis do CEIDG.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 u.s.d.g., przedsiębiorca może podjąć działal-
ność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Jak słusznie 
zauważa M. Szydło, „oznacza to, że w określonym dniu przedsiębiorca 
może najpierw (np. w godzinach porannych) podjąć działalność gospo-
darczą, a dopiero potem, aczkolwiek w tym samym dniu (np. w godzinach 
popołudniowych), złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Powyższe liberalne 
podejście oraz zmiana sekwencji działań (tzn. najpierw podjęcie działal-
ności, a dopiero potem złożenie wniosku o wpis) nie zmienia wszak gene-
ralnej reguły, zgodnie z którą bez złożenia wniosku o wpis, i to najpóźniej 
w tym samym dniu, w którym dany podmiot rozpoczął lub rozpocznie 
wykonywanie swojej działalności, podjęcie działalności gospodarczej jest 
prawnie zakazane. Jeżeli bowiem przedsiębiorca podejmie działalność go-
spodarczą i w tym samym jeszcze dniu nie złoży wniosku o wpis, to tym 
samym naruszy dyspozycję art. 14 ust. 1 ustawy o swobodzie działalno-
ści gospodarczej”33. Może się jednak zdarzyć, że pomimo złożenia wnio-
sku o wpis do CEIDG, przedsiębiorca nie uzyska ostatecznie wpisu, gdyż 
wniosek przez niego złożony będzie obarczony jedną z wad wskazanych 
w art. 27 ust. 2 u.s.d.g., tj. nie będzie zawierał wszystkich danych podle-
gających wpisowi lub będzie dotyczyć działalności nieobjętej przepisami 
prawa, albo też zostanie złożony przez osobę już wpisaną do CEIDG bądź 
taką, wobec której orzeczono zakaz wykonywania określonej we wniosku 
działalności gospodarczej, bądź też wniosek będzie niepodpisany. 

32 Uzasadnienie nowelizacji ustawy o KRS z dnia 14 listopada 2003 roku (Dz.U. Nr 
217, poz. 2125), poprzez którą wykreślono osoby fizyczne z art. 38 tej ustawy (druk 
sejmowy nr 1883). 

33 M. Szydło, Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej, Dodatek do 
„Monitora Prawniczego” 2009, nr 17, s. 10 i n. 
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Jeżeli osoba fizyczna składa wniosek osobiście w urzędzie gminy lub 
wysyła go listem poleconym do urzędu gminy, to weryfikację wniosku 
pod względem formalnym będzie przeprowadzał wójt, burmistrz lub pre-
zydent miasta (organ wykonawczy gminy). Jeżeli weryfikacja ta wypad-
nie dla przedsiębiorcy pomyślnie, to zgodnie z art. 26 ust 3. u.s.d.g. organ 
gminy potwierdzi wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku 
wraz w potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy. Potwierdzenie to 
będzie mogło być doręczone przedsiębiorcy osobiście lub przesłane mu 
listem poleconym. Jeżeli natomiast w wyniku weryfikacji organ wyko-
nawczy gminy dojdzie do przekonania, że wniosek jest niepoprawny, to 
wtedy będzie musiał niezwłocznie, wskazując uchybienia, wezwać zgła-
szającego do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni 
roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Dopie-
ro gdy organ gminy ma już pewność, że wniosek jest poprawny (wnio-
sek w wersji pierwotnej lub w wersji skorygowanej przez przedsiębiorcę 
w wyniku wezwania), przekształca ten wniosek na formę elektroniczną 
i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od jego 
otrzymania, tj. otrzymania w wersji pierwotnej lub skorygowanej. Nale-
ży uznać, że złożenie wniosku osobiście lub wysłanie listem poleconym 
na adres urzędu gminy oznacza spełnienie obowiązku złożenia wniosku, 
choć w razie wystąpienia przesłanek z art. 27 ust. 2 u.s.d.g. wniosek bę-
dzie musiał być następnie poprawiony. 

Odmiennie kształtuje się ta procedura, jeżeli osoba fizyczna złoży 
wniosek za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego 
na stronie internetowej CEIDG lub też za pośrednictwem elektronicznej 
platformy usług administracji publicznej. W takim wypadku w odpowie-
dzi otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku (zgodnie z art. 26 ust. 1 in 
fine u.s.d.g.). Wskazane potwierdzenie generowane jest przez system te-
leinformatyczny CEIDG automatycznie i potwierdza, że wniosek dotarł 
w postaci elektronicznej do adresata. W razie gdy wniosek okaże się nie-
poprawny, na podstawie art. 27 ust. 3 u.s.d.g. system teleinformatyczny 
CEIDG poinformuje niezwłocznie składającego o tej niepoprawności, bez 
wskazania jej przyczyny34. Natomiast, zgodnie z art. 25 ust. 3 w związ-
ku z art. 27 ust. 1 u.s.d.g., wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do 

34 Pierwotne brzmienie art. 27 ust. 3 u.s.d.g. było odmienne, niż aktualnie 
obowiązujące: „jeżeli wniosek jest niepoprawny, jego złożenie nie wszczyna postępowania 
administracyjnego o wpis do CEIDG, a system teleinformatyczny CEIDG przesyła 
składającemu, drogą elektroniczną, informację o przyczynach niepoprawności wniosku.”
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systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. Wpis jest 
dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż na-
stępnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG, z zastrze-
żeniem art. 27 ust. 1 u.s.d.g., czyli że wniosek jest złożony przez osobę 
uprawnioną i jest poprawny. Wobec powyższego, aktualny pozostaje po-
gląd wyrażony przez M. Szydło, że „tym samym przy pierwszym wy-
słanym [przyszłemu] przedsiębiorcy „potwierdzeniu złożenia wniosku” 
powinna się znaleźć wyraźna informacja, że wniosek nie został jeszcze 
zbadany pod kątem jego poprawności. W każdym razie wniosek taki, na-
wet niepoprawny, musi być uznany za złożony” 35. 

Należy również wskazać, iż skoro wpisu do CEIDG dokonuje się nie 
później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku, to in-
formacja o niepoprawnym wniosku powinna wpłynąć do wnioskodawcy 
jeszcze tego samego dnia, w którym złożył wniosek o wpis do CEIDG. 
Konsekwencją przyjętych rozwiązań jest zatem to, że w dniu złożenia 
wniosku wnioskodawca najpierw otrzyma potwierdzenie złożenia wnio-
sku, następnie powinien dostać informację o niepoprawności wniosku (je-
żeli zachodzą przesłanki z art. 27 ust. 2 u.s.d.g.), a najpóźniej następnego 
dnia roboczego, o ile wniosek został złożony poprawnie, osoba fizyczna 
powinna być wpisana do CEIDG. 

Przedstawione dwie procedury odnośnie do sposobu złożenia przez 
osobę fizyczną wniosku o wpis do CEIDG zasadniczo się różnią. Przede 
wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że w razie złożenia niepoprawne-
go wniosku drogą elektroniczną, system teleinformatyczny CEIDG infor-
muje niezwłocznie składającego o niepoprawności tego wniosku. Nato-
miast w razie złożenia niepoprawnego wniosku w urzędzie gminy, organ 
ten jest zobowiązany do wezwania do skorygowania lub uzupełnienia 
wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni pod rygorem pozosta-
wienia wniosku bez rozpoznania. Niezrozumiałe jest, dlaczego ustawo-
dawca zdecydował się na rezygnację z informowania wnioskodawców 
składających wnioski drogą elektroniczną o przyczynach niepoprawno-
ści wniosku. Przedmiotową regulację należy ocenić negatywnie, w szcze-
gólności z punktu widzenia praktyki obrotu gospodarczego. Nadto, na-
leży podkreślić, że organ gminy nie ma możliwości rzetelnej weryfikacji 
poprawności złożonego wniosku w zakresie objętym dyspozycją art. 27 
ust. 2 u.s.d.g., i to w tak krótkim czasie. Zgodnie z art. 26 ust. 4 u.s.d.g. 

35 M. Szydło, dz. cyt., s.14 i n. 
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organ gminy przekształca wniosek, o którym mowa w ust. 2 tego prze-
pisu, na formę dokumentu elektronicznego i albo opatruje go podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, 
przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektro-
nicznym, albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP, albo też podpisuje podpisem osobistym, o którym mowa w prze-
pisach o dowodach osobistych lub też podpisuje go w inny sposób akcep-
towany przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację 
osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania. Następnie prze-
syła wniosek w takiej postaci do CEIDG, nie później niż następnego dnia 
roboczego od dnia jego otrzymania. Wobec powyższego, organ gminy 
musi w ciągu jednego dnia roboczego zweryfikować poprawność danych 
wskazanych we wniosku, skoro już następnego dnia od złożenia wniosku 
musi go przekształcić w formę elektroniczną i przesłać do CEIDG. 

Szersze możliwości weryfikacyjne posiada CEIDG, skoro zgodnie 
z art. 27 ust. 5 u.s.d.g. korzysta z informacji zawartych w rejestrach pub-
licznych, dostępnych w formie elektronicznej w zakresie danych objętych 
wnioskiem o wpis do ewidencji, w szczególności w celu weryfikacji da-
nych wpisanych do CEIDG. Jednocześnie ustawodawca nie przewidział, 
by wnioski, które zostały przekształcone w formę elektroniczną, miały 
być raz jeszcze badane przez CEIDG. W konsekwencji dochodzi do sytua-
cji, w której wniosek złożony osobiście lub wysłany listem poleconym do 
właściwego urzędu gminy może być mniej wiarygodny niż ten złożony 
od razu drogą elektroniczną, a to z uwagi na faktyczną niemożliwość we-
ryfikacji danych przez organy wykonawcze gminy. 

V. Podsumowanie i wnioski

Za podsumowanie może posłużyć stwierdzenie, że źle się stało, iż roz-
dzielona została rejestracja przedsiębiorców na właściwy Rejestr, o jakim 
mowa w ustawie o KRS, i na ewidencję działalności gospodarczej osób 
fizycznych. Zaklinanie rzeczywistości przez zwolenników ewidencji nic 
nie pomoże, jest ona gorszym rejestrem i to nie tylko dlatego, że przed-
siębiorcy będący osobami fizycznymi nie mogą np. ustanawiać prokury. 

Rozbita została jednolitość rejestru przedsiębiorców według art. 1 
i nast. oraz art. 36 i nast. ustawy o KRS, dla skutków czego nie wystarczy 
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skąpe i kompletnie nieprzekonujące uzasadnienie o łatwiejszym dostępie 
osoby fizycznej do urzędu gminy niż do sądu rejestrowego. Powtarzanie 
tego w dobie skomputeryzowania zarówno rejestru, jak i ewidencji, brzmi 
mało poważnie, zaś przedstawiony system informatycznego ewidencjo-
nowania działalności gospodarczej osób fizycznych całkiem ten argument 
niweczy. Podobnie należy ocenić argumenty zwolenników rozdzielenia 
rejestru i ewidencji, tłumaczący to mniejszymi formalnościami, kosztami 
itp. Rejestr przedsiębiorców w Polsce powinien być jeden! Powinien być 
prowadzony przez sądy, według tych samych zasad i tej samej procedury, 
z respektowaniem pojęcia przedsiębiorcy według przesłanek określonych 
w art. 2 i 4 u.s.d.g. Ułatwiłoby to też ujednolicanie orzecznictwa, które 
nie byłoby rozbite między sądy administracyjne i sądy powszechne, jak 
obecnie.36 

Powinno się zrealizować wielokrotnie ponawiany postulat wprowa-
dzenia kategorii działalności gospodarczej osób fizycznych, którą uzna się 
za bagatelną (licząc to wielkością obrotów) i którą powinno się zwolnić 
z wszelkiego rejestrowania, ewidencjonowania itp., z ustaleniem takiej 
samej kwoty rocznego przychodu jako wolnej od podatku dochodowego 
(kwota bagatelna)37. To uwolni myślenie od balastu rozmaitych działań 
gospodarczych, które może i spełniają przesłanki „przedsiębiorcy”, więc 
dla samego tego pojęcia nic to nie zmienia, ale nie wymagają rozważania, 
czy jest potrzebne uruchamianie dla nich organów rejestrowych (ewiden-
cyjnych). Chodzi o bardzo drobną działalność handlową i usługową, jak 
okazjonalna sprzedaż płodów rolnych, okazjonalne odczyty, publikowa-
nie itp. 

Kolejny raz powraca kwestia mądrego rozwiązania z czasów Kodeksu 
handlowego z 1934 r., czyli istnienia kategorii działalności w większym 
rozmiarze, która mogłaby stanowić cezurę dla konieczności rejestrowania 
się przedsiębiorców. Ułatwiłoby to również ewidencjonowanie wspólni-
ków (osób fizycznych) spółek cywilnych. Pozwoliłoby może także ułatwić 
znalezienie rozwiązania problemu działalności gospodarczej w rolni-
ctwie, która jest niezasadnie wyłączona współcześnie z ogólnej regulacji 
przedsiębiorczości i jej ewidencjonowania (nie mówiąc już o rejestrowa-
niu) na podstawie całkiem nieaktualnych powodów obowiązywania art. 

36 Należy przyjąć z satysfakcją oświadczenie dr Moniki Tarskiej podczas konferencji 
w KUL dnia 19 kwietnia 2012 r., że błędem było oddzielanie osób fizycznych będących 
przedsiębiorcami od KRS; inaczej w: M. Tarska, dz. cyt., s. 325 i inne.

37 Tak wśród wielu M. Tarska, dz. cyt., s. 324-325 i cyt. tam piśmiennictwo. 
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3 u.s.d.g. Jest to rozwiązanie archaiczne nawet wobec przepisów Kodeksu 
handlowego z 1934 r., który gospodarstwu rolnemu w większym rozmia-
rze umożliwiał (art. 7) uzyskanie statusu kupca. 

Wniosek, który się nasuwa, jest dość oczywisty, ale obecnie mało real-
ny: zreformowanie rejestru przedsiębiorców i uzależnienie rejestracji nie 
od tego, czy przedsiębiorcy są, czy nie są osobami fizycznymi, ale jak dużą 
prowadzą działalność, oraz zlikwidowanie ewidencji administracyjnej na 
rzecz jednolitego rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sądy re-
jestrowe, według koncepcji ustawy o KRS z 1997 r. Jest to postulat de lege 
ferenda, nad którym warto podjąć już prace koncepcyjne. 

W obecnej rzeczywistości należy natomiast szybko poprawić regulację 
w zakresie ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycz-
nymi w celu usunięcia tych wad ustawy z 2011 r., które zostały powyżej 
przedstawione. Przyszłe przepisy należy z pewnością przygotowywać 
i uchwalać staranniej, niż te, które obowiązują.

Słowa kluczowe: przedsiębiorca, osoba fizyczna, Krajowy Rejestr Sądowy, 
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, system reje-
stracji przedsiębiorców, rejestr przedsiębiorców w KRS, ewidencja działalno-
ści gospodarczej osób fizycznych.

THE LEGAL STATUS AND RESULTS OF THE DIVISION OF THE REGISTERING 
OF ENTREPRENEURS FOR NATURAL PERSONS AND OTHER ENTREPRENEURS 

IN POLISH LAW

S u m m a r y

The article presents the legal status of the system of entrepreneurs’ registe-
ring in Poland and shows what are the legal results of dividing the registering 
system of entrepreneurs. The first part of the article focuses on the legal history 
of the system of registering the entrepreneurs and on the National Registrar of 
Companies and its legal solutions. In the next section the authors present the 
principles of keeping records of the entrepreneurs with the natural persons 
status within the Central Record and Information of Commercial Activity Of-
fice (CEIDG) and describe the registering procedure before CEIDG. 

In conclusion, the authors give a negative opinion in regards to the deci- 
sion of separating the system of registering of entrepreneurs into: the Regist-
rar and a record of commercial activity of natural persons. The authors pro-
pose to amend it by establishing a category of commercial activity of natural 
persons that will be regarded trivial (based on the capital turnover) so it may 
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be exempted from any kind of registering or recording. The final conclusions 
are: introducing changes to the entrepreneurs’ registrar and include a require-
ment for registering based not on a legal status of the entrepreneurs (whether 
they have status of natural persons or not) but on the criterion how big is their 
commercial activity; and through eliminating administrative records, keep 
one unified entrepreneurs’ registrar run by registrar courts. 

Key words: entrepreneur, natural person, the National Registrar of Compa-
nies, The Central Record and Information of Commercial Activity Office, sy-
stem of registering the entrepreneurs, entrepreneurs’ registrar in the National 
Registrar of Companies, a record of natural persons’ commercial activity. 

ПРАВОВОЙ ХАРАКТЕР И ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ НА ПРАВY  
ПОЛЬСКОМY РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

И ДРУГИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

P е з ю м е

Статья представляет правовой характер и последствия разделения ре-
гистрации предпринимательств Первая часть стати описывает происхож-
дение регуляции реестра предпринимателей а также реестре препринима-
телей в Государственном судебном реестре, принятых решениях. Дальше 
авторы указуют правила учета предпринимательств, физических лиц  
в обьеме Центральнoгo учетa и иформации o предпринимательской дея-
тельности (ЦУИПД, CEIDG) а также описывают процедуу реестра в ЦУИ-
ПД (CEIDG). В заключении, Авторы, негативно осуждают решения разделе-
ния регистрации предпринимателей по реестрy, о котором речь в законе  
о Государственном судебном реестре, и учетy деятельности физических 
лиц. Предлогают категорию предпринимательской деятельности физи-
ческих лиц и которую надо уволить от всей регистрации и учетов. Окон-
чательное приложение вытекающее из стати: внесение новеллы системы 
реестра предпринимательств не в зависимости того предприниматель это 
физическое лицо или нет, только в зависимости как широкая эта деятель-
ность, или ликвидация административного учета, в пользу однородной 
формы реестра предпринимательств, веденых реестровыми судами.

Слова-ключи: предприниматель, физическое лицо, Государственный су-
дебный реестр, Центральный учет и иформация o предпринимательской 
деятельности, система реестра предпринимателей, реестр предпринима-
телей в Государственном судебном реестре, реестр предпринимательской 
деятельности физических лиц
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Wykorzystanie nowych technologii w procesie  
zakładania spółek handlowych na przykładzie  
spółki z o.o., o której mowa w art. 1571 K.S.H. –  

tzw. spółki S24

Wstęp

Od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia  
1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz 
niektórych innych ustaw, umożliwiające utworzenie spółki z o.o. z uży-
ciem normatywnego wzorca umowy udostępnianego w systemie telein-
formatycznym1. Spółka ta określana jest mianem spółki „S24” lub „spółki 
formularzowej”2. 

* Dr, Uniwersytet Wrocławski. 
1 Ustawa z 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz 

niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 92, poz. 531, dalej jako „ustawa nowelizująca”.
2 Nazwa „S24” nawiązuje do długości okresu potrzebnego do zarejestrowania spółki 

przez sąd rejestrowy, czyli 24 godzin. Zob. też art. 20a ust. 2 ustawy z 20 sierpnia 1997 r.  
o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.), 
dalej jako „u.k.r.s.”, o treści: „Wniosek o wpis (spółki S24 – uzup. ML) sąd rejestrowy 
rozpoznaje w ciągu jednego dnia od daty jego wpływu” oraz § 11 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z 29 grudnia 2011 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie 
teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania 
w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego 
(Dz. U. Nr 297, poz. 1762.), dalej jako „r.z.k.”, zgodnie z którym: „Sporządzenie umowy 
spółki przy wykorzystaniu formularza umowy spółki udostępnianego w systemie 
teleinformatycznym, a następnie jej podpisanie, następuje w ciągu 24 godzin”. 
Natomiast nazwa „spółka formularzowa” to określenie odwołujące się do wykorzystania 
normatywnego wzorca umowy spółki udostępnianego wspólnikom–założycielom 
w systemie teleinformatycznym.
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W opracowaniu zaprezentowano główne zagrożenia pojawiające się 
w związku z wykorzystaniem nowych technologii do zawiązania spół-
ki S24 oraz jej zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców, pozostawiono zaś 
poza obszarem rozważań problematykę dotyczącą treści normatywnego 
wzorca umowy tego typu spółki. 

I

Nowe technologie, dostępne dzięki wykorzystaniu Internetu, znajdują 
coraz szersze zastosowanie i wywierają coraz większy wpływ na współ-
czesną gospodarkę. Wykorzystanie Internetu przynosi także istotne zmia-
ny w obszarze prawa prywatnego3. Dokonywanie czynności prawnych 
odbywa się coraz częściej poprzez wymianę danych w postaci elektronicz-
nej za pomocą systemów teleinformatycznych4. Pierwszą obszerną zmia-
ną Kodeksu spółek handlowych5, której regulacje w szerokim zakresie 
odwoływały się do wykorzystania nowych technologii6, była ustawa z 5 
grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz usta-
wy o obrocie instrumentami finansowymi, która weszła w życie 3 sierp-
nia 2009 r.7 Ustawa ta była efektem implementacji dyrektywy 2007/36/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywa-
nia niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulo-
wanym8. Jej przepisy mają służyć ułatwieniu akcjonariuszom, będącym 

3 Zob. szerzej rozważania o roli Internetu we współczesnym świecie W.J. Kocot, 
Wpływ Internetu na prawo umów, Warszawa 2004, s. 13 i n.

4 Zob. szerzej J. Janowski, Elektroniczny obrót prawny, Warszawa 2008, s. 74 i n.
5 Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. Nr 94, poz. 1037 

z późn. zm., dalej jako „k.s.h.”. 
6 Pierwszą de facto nowelizacją Kodeksu spółek handlowych dotyczącą wykorzystania 

nowych technologii była ustawa z 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym 
Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 208, poz. 1540), która zaczęła 
obowiązywać od 1 stycznia 2007 r. Ustawa ta zmieniała art. 127 § 5, 206 § 1 i art. 374 § 1 
k.s.h., regulując dla spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o. i spółki akcyjnej treść pism 
i zamówień handlowych składanych także w formie elektronicznej oraz treść informacji na 
stronach internetowych tego typu spółek.

7 Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Dz. U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69.

8 Dz. Urz. UE L 184 s. 17-24.
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inwestorami, wykonywania ich praw w spółkach, co z kolei powinno się 
przyczynić do polepszenia ładu (nadzoru) korporacyjnego9.

Nowe technologie ponownie pojawiły się w regulacjach polskiego pra-
wa spółek wraz z wejściem w życie ustawy nowelizującej, której celem 
było „ułatwienie i znaczące przyspieszenie zakładania spółek z o.o., a tak-
że uproszczenie związanej z tym procedury”10. Dokonane zmiany Kodek-
su spółek handlowych nie wynikały z potrzeby dostosowania prawa pol-
skiego do przepisów prawa wspólnotowego, stanowiły natomiast – jak 
wynika z uzasadnienia ustawy nowelizującej – próbę przeszczepienia na 
grunt polski rozwiązań funkcjonujących w innych państwach członkow-
skich UE, a dokładnie w Portugalii i Estonii11. 

Jak trafnie dostrzega się w literaturze, wiele elementów procesu poro-
zumiewania się na odległość może wywoływać zagrożenia12. Możliwość 
manipulacji informacjami zgromadzonymi w postaci elektronicznej stwa-
rza nieznane dotychczas niebezpieczeństwa nadużyć w trakcie elektro-
nicznego obrotu prawnego, w tym w szczególności: możliwość zmiany 
treści przesyłanych danych w całości lub części czy wyparcie się autorstwa 
dokumentu przez jego twórcę13. W przypadku wykorzystania środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu prowadzącym do powstania 
spółki kapitałowej istotne będzie przede wszystkim potwierdzenie tożsa-
mości uczestnika czynności prawnej dokonywanej w Internecie oraz usta-
lenie formy czynności dokonywanej w postaci elektronicznej. 

II

Dla uzyskania efektu skrócenia procesu powstawania spółki S24 pra-
wodawca zdecydował o wykorzystaniu podpisu elektronicznego do za-

9 Zob. szerzej na temat zmian wprowadzonych nowelą A. Opalski, Reforma walnego 
zgromadzenia spółki akcyjnej – implementacja do prawa polskiego dyrektywy 2007/36/WE, 
„Przegląd Prawa Handlowego” 2008, z. 5, s. 8, M. Romanowski, A. Opalski, Nowelizacja 
kodeksu spółek handlowych w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek 
notowanych na rynku regulowanym, dodatek do „Monitora Prawniczego” 2009, z. 7. 

10 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz 
niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 3658, VI kadencja Sejmu, s. 1, http://orka.sejm.
gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3658, [dostęp 31 sierpnia 2012 r.]. 

11 Tamże, s.6.
12 Tak też W.J. Kocot, dz. cyt., s. 15.
13 Zob. szerzej J. Janowski, dz. cyt., s. 95 i n.
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warcia umowy tego typu spółki, znacznie modyfikując dotychczasową 
regulację dotyczącą formy umowy spółki z o.o. Zawarcie umowy spółki 
z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formu-
larza umowy w systemie teleinformatycznym i opatrzenia jej podpisem 
elektronicznym (art. 1571 § 2 k.s.h.). Umowa spółki z o.o. podpisana z wy-
korzystaniem wzorca umowy zawarta jest po wprowadzeniu do syste-
mu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia 
i z chwilą opatrzenia ich podpisem elektronicznym (art. 1571 § 3 k.s.h.). 
Regulacje te wskazują, że do zawarcia umowy spółki z o.o. za pomocą 
wzorca wystarcza użycie dowolnego rodzaju podpisu elektronicznego 
spośród spełniających wymogi opisane w art. 3 pkt 1 ustawy o podpisie 
elektronicznym14. Zgodnie z tym ostatnim przepisem, podpis elektronicz-
ny to „dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do 
których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do 
identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny”. Podpis elektronicz-
ny spełniający zaledwie powyższe wymagania nazywany jest tzw. zwy-
kłym (niekwalifikowanym) podpisem elektronicznym. Należy przy tym 
pamiętać, że sformułowana w u.p.e. definicja podpisu elektronicznego 
w sensie ścisłym nie wymusza pewnego ujawnienia tożsamości podpisu-
jącego i ostatecznego zabezpieczenia treści podpisywanego dokumentu, 
służy jedynie identyfikacji osoby podpisującej15. 

Oznacza to, że umowa spółki S24 może być zawarta poprzez złoże-
nie oświadczeń woli w postaci elektronicznej, spełniających mniej rygo-
rystyczne wymagania niż te, które pozwalają na uznanie takiej umowy za 
równoważną umowie zawartej w zwykłej formie pisemnej. Dla spełnie-
nia przesłanki równoważności tej ostatniej formy wymagane jest bowiem 
użycie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomo-
cą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu16. 

Szczegółowe wymagania dotyczące podpisu elektronicznego osób 
podpisujących umowę spółki formularzowej zostały określone przez Mi-
nistra Sprawiedliwości w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 
1571 § 6 k.s.h. Przepis ten upoważnił Ministra Sprawiedliwości do wy-
dania rozporządzenia w sprawie trybu zakładania konta w systemie te-

14 Ustawa z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, Dz. U. Nr 130, poz. 1450 
z późn. zm., dalej jako „u.p.e.”

15 Tak J. Janowski, dz. cyt., s. 196.
16 Zob. art. 78 § 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16, poz. 93 

z późn. zm. 



Wykorzystanie nowych technologii w procesie zakładania spółek handlowych... 65

leinformatycznym, korzystania z tego systemu i podejmowania w nim 
czynności związanych z zawiązaniem spółki z o.o. przy wykorzystaniu 
wzorca umowy oraz wymagań w zakresie podpisu elektronicznego17. 

Natomiast w art. 19 ust. 7 u.k.r.s. zawarta została delegacja dla Ministra 
Sprawiedliwości, na podstawie której określił on w rozporządzeniu tryb 
i sposób złożenia wniosku o wpis do tego rejestru spółki formularzowej18. 

Jak wynika z uzasadnień projektów wyżej opisanych rozporządzeń 
Ministra Sprawiedliwości, przedłożonych do konsultacji społecznych, re-
gulacja problematyki objętej ich zakresem została oparta na założeniu „iż 
niepożądane (i wykluczone, z uwagi na przepisy ustawowe – art. 6943 § 31 
kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 1 
kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych i niektó-
rych innych ustaw) jest ograniczenie możliwości zakładania spółki, o któ-
rej mowa w art. 1571 k.s.h., i składania wniosku o jej wpis wyłącznie do 
przypadku posłużenia się bezpiecznym podpisem elektronicznym wery-
fikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jako nad-
miernie ograniczające założenie spółki przy wykorzystaniu drogi elektro-
nicznej, a z drugiej strony nadmierne ryzyko dla bezpieczeństwa obrotu 
stworzy założenie spółki wyłącznie poprzez złożenie podpisu elektro-
nicznego przez osoby zakładające konto w systemie teleinformatycznym 
i uzyskujące ten podpis bez weryfikacji ich tożsamości”19. Przedstawiony 
fragment uzasadnienia przekonuje, że pomysłodawca treści obu projek-
tów rozporządzeń nie był pewny słuszności proponowanego rozwiąza-
nia, polegającego na możliwości zawarcia umowy spółki S24 z wykorzy-

17 Zob. przypis 2.
18 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu 

i trybu złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowę 
zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
udostępnianego w systemie teleinformatycznym (Dz. U. nr 297, poz. 1761.), dalej jako 
„r.z.w.”

19 Uzasadnienie projektu z 28.11.2011 r. rozporządzenia w sprawie trybu zakładania 
konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego 
i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących 
podpisu elektronicznego, materiały Ministerstwa Sprawiedliwości RP, niepublikowane, 
s. 6 oraz uzasadnienie projektu z 21.09.2011 r. rozporządzenia w sprawie sposobu 
i trybu złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowę 
zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
udostępnianego w systemie teleinformatycznym, materiały Ministerstwa Sprawiedliwości 
RP, niepublikowane, s. 6. 
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staniem zwykłego podpisu elektronicznego bez weryfikacji tożsamości 
osoby wspólnika – założyciela. Jak można przeczytać w uzasadnieniu 
projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości wydanego na podsta-
wie art. 1571 § 6 k.s.h. „w zakresie używanego podpisu wskazać trzeba, 
że stawia się wymóg wykorzystania podpisu zwykłego, niemniej jednak 
podpis ten będzie posiadał cechy niezaprzeczalności, rozliczalności dzia-
łań (umożliwienia przypisania działań konkretnemu użytkownikowi sy-
stemu) jak również oznaczania czasu dokonywania czynności”20.

Szczegółowa analiza treści rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
wydanego na podstawie art. 1571 § 6 k.s.h. wskazuje, że zawiązanie spółki 
i złożenie wniosku o jej wpis do rejestru przedsiębiorców odbywa się za 
pomocą systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy 
z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną21, dostępnego 
za pomocą usług internetowych udostępnianych na stronach interneto-
wych Ministerstwa Sprawiedliwości, którego administratorem jest Mini-
ster Sprawiedliwości. Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości 
służąca do założenia spółki S24 dostępna jest pod adresem: https://ems.
ms.gov.pl/. System teleinformatyczny zdefiniowany został jako zespół 
współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, 
zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i od-
bieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego 
dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa te-
lekomunikacyjnego22. 

W procesie tworzenia każdego dokumentu w systemie teleinforma-
tycznym służącym do obsługi zawiązania spółki S24 musi uczestniczyć 
co najmniej jedna osoba, która założyła konto w tym systemie, nazywa-
na „użytkownikiem”. Założenie konta (rozumianego jako zbiór danych 
w systemie teleinformatycznym udostępnianych użytkownikowi) wyma-
ga podania następujących danych: imienia oraz nazwiska; numeru PE-
SEL, o ile osoba jest obowiązana do jego posiadania; miejsca urodzenia; 
identyfikatora dokumentu tożsamości; nazwy tego dokumentu; organu, 
który go wydał, ze wskazaniem jego siedziby i państwa; adresu poczty 

20 Tamże.
21 Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Nr 144, 

poz. 1204 z późń. zm., dalej jako „u.ś.d.e”.
22 Ustawa z 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, 

z 2001 r. z późn. zm.), obecnie uchylona i zastąpiona ustawą z 16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne, Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.
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elektronicznej oraz adresu do korespondencji. Dodatkowo użytkownik 
powinien wskazać hasło, którym będzie się posługiwał. Konto zakłada-
ne jest po dokonaniu weryfikacji w zbiorze PESEL następujących danych: 
imienia, nazwiska oraz numeru PESEL osoby starającej się o jego założenie 
(§ 3.1 r.z.k.). Konto jest udostępniane użytkownikowi wyłącznie po uwie-
rzytelnieniu (§ 5.1 r.z.k.). Uwierzytelnienie następuje za pomocą podpisu 
elektronicznego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowa-
nego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu (§ 5.2 r.z.k.). Oznacza to, 
że użytkownikiem systemu będzie mogła zostać każda osoba, która wska-
że dane, o których mowa w § 3.1 r.z.k. Weryfikacji ze zbiorem PESEL pod-
legają jedynie wybrane dane użytkownika, takie jak: imię, nazwisko oraz 
numer PESEL. Ponieważ te ostatnie dane występują w rejestrach pub-
licznych o charakterze jawnym, np. w księdze wieczystej prowadzonej 
w postaci elektronicznej czy w Krajowym Rejestrze Sądowym, wskazanie 
przez użytkownika danych innej osoby nie będzie zatem trudne. Co cieka-
we (i zaskakujące zarazem, ze względu na odmienność systemową zapro-
ponowanego rozwiązania) uwierzytelnienie w systemie jest możliwe tak-
że przy wykorzystaniu profilu zaufanego elektronicznej platformy usług 
administracji publicznej czyli ePUAP (§ 5.5 r.z.k.)23. Zgodnie z § 4 r.z.k., 
w razie ustalenia, że dane wskazane przez użytkownika przy rejestracji 
konta są nieprawdziwe lub nieaktualne, administrator systemu blokuje 
konto. Przepis ten (ani żaden inny przepis ww. rozporządzenia) nie pre-
cyzuje, w jaki sposób administrator systemu będzie dokonywał ustalenia 
prawdziwości lub aktualności innych danych wskazanych przy zakłada-
niu konta, poza imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL użytkownika. 
Można zatem wnioskować, że wskazanie przez osobę chcącą założyć kon-
to błędnych lub nieprawdziwych danych innej osoby - poza danymi tej 
osoby w postaci imienia, nazwiska i numeru PESEL, które będą pozyska-
ne z ogólnodostępnych rejestrów publicznych - nie będzie prowadzić do 
odmowy założenia konta w oparciu o te dane „na imię” innej osoby jako 
użytkownika. Założenie konta w systemie teleinformatycznym jest zatem 
możliwe pomimo braku innego sposobu weryfikacji podawanych danych, 
aniżeli porównanie imienia, nazwiska i numeru PESEL ze zbiorem PESEL. 

23 Profil zaufany ePUAP nie jest podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów 
ustawy o podpisie elektronicznym. Możliwość posłużenia się profilem zaufanym ePUAP 
celem uwierzytelnienia użytkownika istnieje od 1 czerwca 2012 r. Definicja ePUAP znajduje 
się w art. 3 pkt 15 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm., dalej jako „u.i.p.r.z.p”. 
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Fakt ten nie wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo i pewność obrotu 
prawnego oraz gospodarczego. 

Zgodnie z § 6.1 r.z.k., do sporządzenia umowy spółki S24 stosuje się 
formularz umowy udostępniony w systemie teleinformatycznym, a na-
stępnie użytkownicy uprawnieni do podpisania umowy podpisują ją 
w systemie teleinformatycznym przez złożenie podpisu elektronicznego. 
Nie jest jasne, czy druga część zdania § 6.1 r.z.k. stanowi dyspozycję nor-
my prawnej skierowaną do użytkowników uprawnionych do podpisania 
umowy, która nakazuje im (i tylko im) podpisanie umowy spółki, czy też 
jest jedynie opisem funkcjonalności systemu teleinformatycznego, zgodnie 
z którym jedynie uprawnieni do podpisania umowy użytkownicy (a więc 
wyłącznie wspólnicy - założyciele) posiadają techniczną możliwość złoże-
nia w systemie teleinformatycznym podpisu pod umową spółki. Drugie 
rozwiązanie byłoby pożądane i uzasadnione prawnie. Podpisanie umowy 
spółki przez pierwszego użytkownika (uprawnionego do jej podpisania) 
powoduje brak możliwości zmiany treści umowy spółki S24. W systemie 
teleinformatycznym wypełniany jest również formularz listy wspólników 
(§ 7 r.z.k.) oraz formularz oświadczenia o wniesieniu wkładów na pokry-
cie kapitału zakładowego - o ile zostały one wniesione przed zarejestrowa-
niem spółki (§ 8 r.z.k.). Formularze te podpisują uprawnieni użytkownicy. 
Są to odpowiednio „członkowie zarządu” (§ 7 r.z.k.) lub „wszyscy człon-
kowie zarządu” (§ 8 r.z.k.). Wykładnia językowa normy określającej liczbę 
członków zarządu, którzy powinni podpisać listę wspólników, wskazuje, 
że nie muszą to być wszyscy członkowie zarządu, co jest sprzeczne z nor-
mą wynikającą z art. 167 § 2 k.s.h. Ponadto normy wynikające z przepisów 
r.z.k. nie pozwalają na ustalenie, czy system teleinformatyczny uniemoż-
liwia podpisanie formularzy, o których mowa wyżej, przez użytkowni-
ka systemu niebędącego członkiem zarządu lub pełnomocnikiem człon-
ka zarządu. Nie jest to rozwiązanie prawidłowe. Trzeba też wskazać, że 
zgodnie z regulacjami zawartymi w r.z.k., możliwe jest podpisanie for-
mularzy umowy spółki, listy wspólników i oświadczenia o wniesieniu 
wkładów, wytworzonych w systemie teleinformatycznym, przez osobę 
działającą w imieniu innej osoby. Jeżeli podstawą umocowania jest peł-
nomocnictwo, wówczas w systemie teleinformatycznym wypełnić należy 
oświadczenie wskazujące fakt udzielenia pełnomocnictwa, z określeniem 
podmiotu, który go udzielił, osoby lub osób udzielających pełnomocni-
ctwa w charakterze reprezentantów podmiotu – jeżeli pełnomocnictwo 
nie dotyczy działania w imieniu osoby fizycznej, daty udzielenia pełno-
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mocnictwa oraz jego zakresu. Oświadczenie pełnomocnika dołącza się do 
dokumentu, którego ono dotyczy (§ 8.5 r.z.k.). Prawodawca wprowadził 
rozwiązanie legislacyjne, na podstawie którego pełnomocnik sam określa 
swój status. Być może jest to rozwiązanie, które spowoduje przyspieszenie 
procesu powstania spółki, nie ulega jednak wątpliwości, że odbywa się 
to kosztem bezpieczeństwa i pewności obrotu prawnego oraz gospodar-
czego. Dodatkowo trzeba zauważyć, że przyjęte rozwiązanie legislacyjne 
pozwala na złożenie przez pełnomocnika oświadczeń wiedzy, które mają 
pochodzić od członków zarządu, a więc podpisania przez pełnomocnika 
w imieniu członka zarządu listy wspólników oraz oświadczenia o wnie-
sieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Złożenie wskazanych 
oświadczeń przez członków zarządu za pośrednictwem pełnomocnika 
należy uznać za niedopuszczalne24. 

III

Drugą grupę przepisów ustawy nowelizującej stanowią postanowie-
nia dotyczące postępowania o wpis spółki S24 do rejestru przedsiębior-
ców (postępowania rejestrowego spółki S24) . Również w tej grupie za-
warto regulacje oparte o nowe technologie. 

Znowelizowany został art. 19 ust. 2b u.k.r.s. oraz dodano § 31 do art. 
6933 kodeksu postępowania cywilnego25, potwierdzając w ten sposób, że 
wniosek o wpis spółki S24 do rejestru przedsiębiorców może być opatrzo-
ny innym podpisem elektronicznym niż bezpieczny podpis elektroniczny 
weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Powoła-
ne przepisy opisują cechy tego podpisu jako: „podpis elektroniczny który 
spełnia wymagania dotyczące podpisu elektronicznego osób zawierają-
cych umowę takiej spółki”, a więc może być to tzw. zwykły podpis elek-
troniczny. Zasada ta obowiązuje także w odniesieniu do dokumentów 
dołączonych do wniosku, stanowiących podstawę wpisu spółki S24 do 
rejestru (art. 6944 § 21 k.p.c.). 

24 Ma to związek z możliwą odpowiedzialnością cywilnoprawną członków zarządu 
za podanie nieprawdziwych danych lub za naruszenie zasad tworzenia spółki. 

25 Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, (Dz. U. Nr 43, poz. 
296 z późn. zm.), dalej jako „k.p.c.”. 
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Wniosek o wpis spółki S24 do rejestru składa się przy wykorzystaniu 
systemu teleinformatycznego i udostępnianych w tym systemie formula-
rzy (§ 3.1 r.z.w).

Z przepisów r.z.w. nie wynika w sposób jednoznaczny, aby system 
teleinformatyczny „wymuszał” obowiązek podpisania wniosku o wpis 
spółki S24 do rejestru przedsiębiorców przez wszystkich członków zarzą-
du. Można jedynie ustalić, że „jeżeli wniosek ma być podpisany przez 
więcej niż jednego użytkownika, przy przygotowywaniu wniosku nale-
ży wskazać innych użytkowników mających go podpisać” (§ 6.2 r.z.w.). 
Jednocześnie system teleinformatyczny umożliwia dokonanie zgłoszenia 
spółki S24 do rejestru przez pełnomocnika26. Zgodnie z art. 6943 § 32 k.p.c., 
do wniosku o wpis spółki S24 do rejestru przedsiębiorców złożonego 
przez pełnomocnika procesowego nie dołącza się dokumentu pełnomoc-
nictwa, jednak pełnomocnik powinien powołać się na udzielone pełno-
mocnictwo, wskazując jego datę, zakres oraz okoliczności wymienione 
w art. 87 k.p.c.27. 

Wniosek o wpis spółki S24 do rejestru przedsiębiorców złożony dro-
gą elektroniczną i nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże 
z wniesieniem pisma do sądu (art. 19 ust. 3b u.k.r.s.). Jednocześnie Mini-
ster Sprawiedliwości w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9 pkt 
1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych28 określił zasady 
uiszczania opłat sądowych w postępowaniu o wpis spółki S24 do rejestru 
przedsiębiorców29. Opłaty te uiszcza się wyłącznie za pomocą mechani-
zmów gwarantujących nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia 

26 Nie wydaje się przekonujące twierdzenie, aby zgłoszenie wniosku o wpis spółki 
z o.o. do rejestru było możliwe jedynie przez działających osobiście wszystkich członków 
zarządu – tak, jak się wydaje, G. Nita-Jagielski, [w:] S. Sołtysiński (red.), System Prawa 
Prywatnego, Prawo spółek kapitałowych, t. 17A, s. 171. Na dopuszczalność dokonania tej 
czynności przez pełnomocnika wskazują J.A. Strzępka, E. Zielińska, [w:] J. A. Strzępka 
(red.), K.S.H. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2001, s. 374. Na gruncie art. 165 Kodeksu 
handlowego, będącego odpowiednikiem art. 164 k.s.h., taką możliwość dopuszczali 
J. Tomkiewicz, J. Bloch, Spółki z o.o. Kodeks handlowy. Komentarz, Warszawa 1934, s. 29.

27 Art. 87 k.p.c. wymienia osoby, które mogą być zastępcą strony (pełnomocnikiem 
procesowym sensu largo) w postępowaniu cywilnym.

28 Ustawa z 28 lipca 2006 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, tj.  
Dz. U. z 2010 Nr 90, poz. 594 z późn. zm.

29 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 grudnia 2011 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych, 
Dz. U. Nr 299, poz. 1775.



Wykorzystanie nowych technologii w procesie zakładania spółek handlowych... 71

pisma i identyfikację wnoszącego opłatę, udostępnionych przez system 
teleinformatyczny obsługujący właściwe postępowanie. 

Zakończenie

Przyjęte rozwiązania prawne, wprowadzone na mocy przepisów ustawy 
nowelizującej oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych przez Ministra 
Sprawiedliwości, są niespójne z regulacjami obowiązującymi dotychczas 
w polskim prawie spółek. Przede wszystkim łamią zasadę udziału notariu-
sza w tworzeniu spółek kapitałowych. Ponadto ustalają dla umowy spółki 
S24 wymóg formy spełniającej mniej rygorystyczne wymagania niż te, któ-
re pozwalają na uznanie takiej umowy za równoważną umowie zawartej 
w zwykłej formie pisemnej30. Żaden inna spółka handlowa nie może zostać 
zawiązana przy pomocy umowy spółki zawartej w tak „niestanowczej” for-
mie. Wprowadzone regulacje zachęcają do nadużywania postaci spółki S24. 
Procedura zakładania tego typu spółki nie może służyć jedynie postulatowi 
szybkiego utworzenia spółki, ale musi uwzględniać również konieczność 
zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego i gospodarczego. Być może 
zwolennicy przyjętego rozwiązania wskażą, że jest nieuzasadnione trakto-
wanie wspólników-założycieli jako potencjalnych oszustów, którzy będą 
nadużywać tego typu spółki. Otóż wypada przypomnieć, że prawodawca 
powinien proponować rozwiązania legislacyjne służące celom długotermi-
nowym, które budują zaufanie do instytucji prawnych, funkcjonujących 
w obrocie gospodarczym. Jedynie wówczas, kiedy uczestnik obrotu gospo-
darczego ma zaufanie do otaczających go instytucji prawnych, zachowuje 
się racjonalnie. Skoro istnieje możliwość założenia spółki S24 (będącej osobą 
prawną) bez właściwej weryfikacji tożsamości osób wspólników czy człon-
ków zarządu, trudno jest mówić o budowaniu przez prawodawcę zaufania 
osób trzecich do tego typu spółki. Wskazywano na to w artykułach, które 
ukazały się na łamach prasy fachowej, dotyczących oceny sposobu tworze-
nia i funkcjonowania spółki S2431. 

30 Zob. M. Leśniak, Spółka z o.o. zakładana za pomocą wzorca umowy – nowelizacja kodeksu 
spółek handlowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2011, z. 12, s. 36.

31 Zob. T. Siemiątkowski, S 24 to spółka niebezpieczna dla obrotu prawnego i gospodarczego, 
„Gazeta Prawna” z 16 stycznia 2012 r., s. 4; R. Potrzeszcz, Niebezpieczna spółka, „Rzecz-
pospolita”, dodatek „Prawo co dnia” z 28 marca 2012 r., s. C6. 
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Proponowana przez prawodawcę w ustawie nowelizującej metoda za-
warcia umowy spółki z o.o. nie zapewnia wspólnikom-założycielom oraz 
kontrahentom spółki gwarancji prawnych tożsamych z tymi, które daje 
sporządzenie umowy spółki z o.o. przy udziale notariusza.

Warto jeszcze zauważyć, że na stronie internetowej Ministerstwa 
Sprawiedliwości służącej do obsługi zawiązania spółki S24, pod adre-
sem: https://ems.ms.gov.pl/, brak jest modułu zawierającego informacje 
na temat skutków prawnych założenia spółki, a zawarte tam pouczenia 
mają jedynie charakter techniczny. Swoiste świadectwo autorom strony 
internetowej wystawia zamieszczona na niej informacja o treści: „Obecna 
wersja systemu nie jest w pełni obsługiwana przez przeglądarki Microsoft 
Internet Explorer”32. Popularność tego typu przeglądarki internetowej jest 
bowiem powszechnie znana. Dla porównania, w Wielkiej Brytanii istnieje 
wiele możliwości założenia spółki drogą elektroniczną z pomocą różnych 
dostawców tego typu usług33. Wszyscy dostawcy oferują rozbudowaną 
poradę prawną w zakresie skutków utworzenia poszczególnych typów 
spółek34. Widać wyraźnie, że instytucje te uznają doniosłość decyzji zwią-
zanej z wyborem formy prawnej działalności gospodarczej, a elektronicz-
na procedura rejestracji spółek w Wielkiej Brytanii nie służy jedynie reali-
zacji celu, jakim jest szybkie założenie spółki.

Słowa kluczowe: nowe technologie, spółka S24, normatywny wzorzec umo-
wy udostępniany w systemie teleinformatycznym.

THE USE OF NEW TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF ESTABLISHING  
COMMERCIAL COMPANIES ON EXAMPLE OF THE LIMITED LIABILITY  

COMPANY FROM ARTICLE 1571 OF THE COMMERCIAL COMPANIES CODE  
SO-CALLED COMPANY “S24”

S u m m a r y

The article discusses the main risks of using the new technologies in the 
process of establishing the limited liability company using template articles 
of association made available through the internet (company S24). The possi-
bility of manipulating the information stored in electronic form creates a pre-

32 Stan na 17 kwietnia 2012 r. godzina 9.15.
33 Zob. broszura Incorporation and Names, http://www.companieshouse.gov.uk/about/

pdf/gp1.pdf., [dostęp 15 kwietnia 2012 r.]
34 Zob. szerzej M. Leśniak, dz. cyt., s. 36.



Wykorzystanie nowych technologii w procesie zakładania spółek handlowych... 73

viously unknown risks in the course of electronic legal transactions, including 
in particular: the ability to change the content of data transferred, in whole or 
in part, or a possibility that a document’s author denies ever creating it.

With the aim of shorting the process of establishing the company S24, the 
legislator has decided that to establish the company S24 is enough to use any 
electronic signature from among are described in Article 3 section 1 the Act of 
the electronic signature. 

The legislator has amended also regulations concerning the procedure to 
sign up the company “S24” to the register of entrepreneurs. In this group of 
new regulations there are also regulations connecting with new technologies.

The amended regulations are incoherent with the previous regulations of 
polish company law. They broke the rule of participation of a civil law notary 
in establishing capital companies. The amended regulations encourage peop-
le to abuse the form of the company S24. 

Key words: the new technologies, the company S24, the template articles of 
association made available through the internet.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ  
ТОРГОВОГО ОБЩЕСТВА К ПРИМЕРУ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, О КОТОРОМ РЕЧЬ В СТАТЬЕ 157 ТОРГОВОГО  

КОДЕКСА - Т.Н. ОБЩЕСТВА S24

P е з ю м е

В разработке представлены главные угрозы в связи с использованием 
новых технологий для создания общества с ограниченной ответственностью 
с использованием нормативного образца договора, который доступен в те-
леинформативной системе (т.н. S24). Возможность манипуляции информа-
цией собранной в электронном варианте создает непознанное до сих пор 
возможности злоупотребления во время электронного юридическног обо-
рота, в особенности: изменения содержания отправляемых данных, так в 
части или целостно, а также отказ творца в создании документа. 

Целью сокращения процесса создания общества S24, законодатель 
решил, что при заключении договора с помощью нормативного образца 
хватит употребление любого вида электронной подписи, среди тех кото-
рые исполняют условия статье 3 пкт. 1 закона о электронной подписи. 
Договор общества S24 может быть заключен при одновременным заяв-
лении воли в электронном виде, которые исполняют меньше ригористи-
ческие условия, чем те которые позволяют узнать зтот договор ровным 
договору заключенному в обыкновенном письменном виде. 
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Законодатель внесением новеллы изменил статьи, которые касаются 
процедуры регистрации общества S24 в реестр предпринимателей (про-
цедуры реестровой обществ S24). В этой группе измененых включены 
регуляции опирающиеся на новых технологиях.

Принятые решения не являются сплоченными с регуляциями, кото-
рые до сих пор действуют в праве о обществах. Прежде всего наруша-
ет правило присутствия нотариуса в создании капиталового общества. 
Кроме того, регуляции для договора общества S24 устанавливают по 
меньше ригористические требования, чем те которые позволяют считать 
такой же договор эквивалентным договору заключенному в обыкновен-
ном письменном виде. Введенные регуляции способствуют злоупотре-
блению формой S24. Процедура основаия общества того типа не должна 
быть предназначена для быстрого его основания, но прежде всего долж-
на учитывать необходимость обеспечения безопасности законного и эко-
номического оборотов. 

Слова-ключи: новые технологии, общество S24, нормативный образец 
договора доступен в телеинформативной системе.
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Postępowanie przymuszające przed sądem  
rejestrowym w ujęciu prawnoporównawczym

I. Wstęp

Przepisy regulujące postępowanie przymuszające w postępowaniu 
rejestrowym mają doniosłe znaczenie. Postępowaniu temu przypada bo-
wiem ważna rola z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu. Jednocześ-
nie powinno ono służyć realizacji funkcji rejestru przedsiębiorców, w tym 
dążeniu do kompletności i prawdziwości zawartych w nim danych, a co 
za tym idzie zapewniać wiarygodność rejestru. Warto podkreślić, że o rze-
czywistym kształcie i funkcjonowaniu instytucji materialnoprawnych de-
cydują często w praktyce właśnie elementy proceduralne i ich efektywne 
wykorzystywanie. Postępowanie przymuszające jest również elementem 
istotnym z punktu widzenia prawa unijnego, nakładającego w tym ob-
szarze na państwa członkowskie obowiązek implementacji. Obserwacja 
praktyki pokazuje jednak, że wykorzystywanie postępowania przymu-
szającego przez sądy w Polsce napotyka na trudności.

W niniejszym opracowaniu w pierwszej kolejności przedstawiony zo-
stanie aktualny stan regulacji w obszarze prawa unijnego w analizowa-
nym zakresie. Następnie wybrane rozwiązania z zakresu prawa polskiego 
dotyczące postępowania przymuszającego zestawione zostaną z uregulo-

 * Dr, Uniwersytet Wrocławski. 
** Dr, Uniwersytet Wrocławski. 
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waniami prawa niemieckiego i austriackiego, a zatem z pokrewnymi sy-
stemami prawymi z dziedziny prawa spółek.  

II. Postępowanie przymuszające przed sądem w ujęciu  
  prawnoporównawczym

1. Postępowanie przymuszające na tle prawa unijnego

Na poziomie prawa unijnego regulację dotyczącą materii postępowań 
przymuszających zawiera przede wszystkim dyrektywa 2009/101/WE1, 
nazwana dyrektywą w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane 
w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi 
Traktatu2, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony 
interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich. Dyrektywa ta wydana 
została w celu ujednolicenia zmian dokonanych w treści tzw. pierwszej 
dyrektywy europejskiego prawa spółek (dyrektywy 68/151/EWG w za-
kresie wymagań dotyczących jawności w odniesieniu do niektórych ty-
pów spółek)3. Jej podmiotowy zakres zastosowania odnosi się do spółki 
akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółki z o.o.

Zgodnie z art. 2 dyrektywy 2009/101/WE, państwa członkowskie mają 
obowiązek podejmowania „niezbędnych środków w celu zapewnienia 
obowiązkowej jawności” w odniesieniu do wymienionych w dyrektywie 
dokumentów i informacji, obejmujących:

– akt założycielski i statut (jeśli są oddzielnymi aktami), zmiany aktu 
założycielskiego oraz statutu, wraz z ich tekstem jednolitym; 

1 Dyrektywa 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 
r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od 
spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, 
dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich, Dziennik 
Urzędowy UE L 258/11 z 1 października 2009 r.  

2 Dyrektywa 2009/101/WE odsyła tutaj do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską, podpisanego w Rzymie w dniu 25 marca 1957 r., zastąpionego, od wejścia 
w życie z dniem 1 grudnia 2009 r. Traktatu z Lizbony, Traktatem o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, Dziennik Urzędowy UE C 115 z 9 maja 2008 r. 

3 Tak: A. Opalski, Europejskie prawo spółek, Warszawa 2010, s. 181.
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– informacje o powołaniu, zakończeniu, sprawowaniu funkcji oraz 
dane osób, które jako piastunowie organu lub członkowie organu są 
upoważnione do reprezentowania spółki wobec osób trzecich oraz 
w postępowaniu sądowym, z oznaczeniem, czy prawo do reprezen-
tacji ma charakter samodzielny czy łączny;

– informacje o powołaniu, zakończeniu, sprawowaniu funkcji oraz 
dane osób, które jako piastunowie organu lub członkowie organu 
uczestniczą w zarządzaniu, nadzorowaniu lub kontrolowaniu spół-
ki;

– podawanie co najmniej raz w roku kwoty „kapitału subskrybowane-
go” (założycielskiego), chyba że jego zmiana odbywa się w ramach 
zmiany umowy spółki (statutu);

– dokumenty księgowe za każdy rok obrotowy;
– informację o zmianie siedziby spółki;
– informację o stwierdzeniu przez sąd nieważności umowy spółki;
– informację o powołaniu likwidatorów i wskazanie ich danych, a tak-

że ich uprawnień, chyba że uprawnienia te wynikają z przepisów;
– informację o zakończeniu postępowania likwidacyjnego i wykreśle-

niu spółki z rejestru4.
Z kolei art. 7 dyrektywy 2009/101/WE wymaga od państw członkow-

skich wprowadzenia odpowiednich sankcji co najmniej (harmonizacja mi-
nimalna) w przypadku braku ujawnienia dokumentów księgowych oraz 
braku zamieszczania obowiązkowych danych w treści dokumentów han-
dlowych spółki lub na jej stronach internetowych. Natomiast w odniesie-
niu do pozostałych, objętych treścią art. 2 dyrektywy danych, nie został 
wyrażony wprost wymóg wprowadzenia sankcji, ale prawodawca unijny 
wymaga w stosunku do nich od państw członkowskich – jak wskazano 
wyżej - podejmowania „niezbędnych środków” w celu zapewnienia „obo-
wiązkowej jawności”. 

Pomimo opisanego wyżej sformułowania przepisów art. 2 oraz art. 7 
dyrektywy 2009/101/WE wydaje się, że istnieją podstawy, aby przyjąć, iż 

4 W literaturze zwraca się trafnie uwagę, że katalog ten nie jest zamknięty w tym 
znaczeniu, że również inne akty prawa unijnego przewidują obowiązki ujawniania 
określonych danych – por. M. Habersack, Europäisches Gesellschaftsrecht, Monachium 2003, 
s. 66. Na potrzeby niniejszego opracowania należy uczynić zastrzeżenie, że zachował swą 
aktualność dorobek doktryny i orzecznictwa wypracowany na bazie dyrektywy z dnia  
9 marca 1968 roku 68/151/EWG. Przytoczonym wyżej przepisom dyrektywy 2009/101/WE 
odpowiadają: art. 2 oraz art. 3 dyrektywy 68/151/EWG. 
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zapewnienie „obowiązkowej jawności” informacji powinno być rozumia-
ne nie wąsko - w ten sposób, że państwa członkowskie mają obowiązek 
zapewnić jawność tylko tych dokumentów, które zostały złożone przez 
podmiot do akt rejestrowych, lecz szeroko - jako obowiązek podjęcia 
działań w celu wymuszenia realizacji obowiązku złożenia dokumentów, 
o których mowa w art. 2 tej dyrektywy. Dyrektywa 2009/101/WE dotyczy 
bowiem – zgodnie z jej tytułem – koordynacji gwarancji, jakie są wyma-
gane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit 
drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia 
ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich. Zgodnie zaś 
z preambułą do dyrektywy 2009/101/WE (pkt 3) „podstawowe dokumen-
ty spółki powinny być jawne w celu umożliwienia osobom trzecim za-
poznania się z ich treścią oraz innymi informacjami dotyczącymi spółki, 
w szczególności z danymi osób, które są uprawnione do nabywania praw 
i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki”. Jest to o tyle istotne, że pream-
buła wyznacza cele, jakie realizować ma dyrektywa 2009/101/WE i służy 
jako wskazanie przy jej interpretacji5. Należy więc przyjąć, że art. 2 dy-
rektywy 2009/101/WE, służąc realizacji celu w postaci ochrony osób trze-
cich (uczestników obrotu) oraz bezpieczeństwa obrotu, nakłada na pań-
stwa członkowskie właśnie obowiązek podjęcia „niezbędnych środków” 
w celu zapewnienia „obowiązkowej jawności”6. Ochrona osób trzecich ma 
przejawiać się poprzez zgromadzenie w rejestrze informacji dotyczących 
danej spółki oraz łatwy dostęp do nich. W orzecznictwie Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej wymaga się, aby urzeczywistnienie w pra-

5 Por. przykładowo: A. Wróbel [w:] A. Wróbel (red.), Wprowadzenie do prawa Wspólnot 
Europejskich (Unii Europejskiej), Zakamycze 2004, s. 117. Autor podkreśla, że ustalenie stanu 
wymaganego dyrektywą (jako narzędziem harmonizacji prawa wspólnotowego) powinno 
być wynikiem wykładni wszystkich przepisów dyrektywy, łącznie z jej preambułą; por. 
także Z. Brodecki, Prawo europejskiej integracji, Warszawa 2000, s. 85. 

6 Dobitniej obowiązek nałożony na państwa członkowskie tym przepisem ukazany 
został w niemieckiej wersji językowej dyrektywy 2009/101/WE. Zgodnie z tą wersją 
językową, państwa członkowskie mają obowiązek zastosowania koniecznych środków, aby 
doszło do objęcia obowiązkiem ujawniania danych (Offenlegung) co najmniej określonych 
tym przepisem dokumentów i informacji: „Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen 
Maßnahmen, damit sich die Pflicht zur Offenlegung hinsichtlich der in Artikel 1 genannten 
Gesellschaften mindestens auf folgende Urkunden und Angaben erstreckt (…)“. Z kolei w świetle 
angielskiej wersji językowej art. 2 dyrektywy 2009/101/WE, państwa członkowskie 
obowiązane są zastosować środki konieczne do zapewnienia przymusowego ujawnienia 
przez spółki co najmniej dokumentów wymienionych w tym przepisie: Member States shall 
take the measures required to ensure compulsory disclosure by companies as referred to in Article 1 
of at least the following documents and particulars (…).
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wie krajowym sankcji wymaganych prawem unijnym było każdorazowo 
skuteczne, proporcjonalne i miało charakter odstraszający7. Koresponduje 
to z podstawową funkcją rejestru, który tylko wtedy może w pełni speł-
niać swoją rolę jako źródło informacji, jeśli zawarte w nim dane są praw-
dziwe i pełne8. Większą wagę przywiązuje się przy tym do umożliwienia 
osobom zainteresowanym pewnej (wiarygodnej) i dostępnej informacji, 
aniżeli do karania naruszeń9. 

Jak się wydaje, z obowiązku „podjęcia niezbędnych środków” zgod-
nie z art. 2 dyrektywy 2009/101/WE nie zwalnia państw członkowskich 
również istnienie domniemań, związanych z treścią danych ujawnionych 
w rejestrze: zakazu powoływania się przez spółkę w stosunku do osoby 
trzeciej działającej w dobrej wierze na nieujawnione w rejestrze dane (art. 
3 ust. 6 dyrektywy) oraz domniemania prawdziwości danych zamiesz-
czonych w rejestrze (art. 9 dyrektywy)10. Pomimo że domniemania te peł-
nią ważną funkcję i służą ochronie zaufania osób działających w zaufaniu 
do danych ujawnionych w rejestrze, to jednak ochrona ta nie obejmuje 
już takich wymaganych treścią art. 2 dyrektywy 2009/101/WE danych, 
jak przykładowo informacja o likwidacji spółki (podjęciu uchwały w tym 
przedmiocie) i powołaniu likwidatorów, czy też o wielkości kapitału za-
kładowego. Informacje te mogą zaś mieć istotne znaczenie dla podjęcia 
przez osobę trzecią, a nawet wspólnika, określonych decyzji gospodar-
czych w stosunku do spółki. 

Za szerokim rozumieniem obowiązku zapewniania przez państwa 
członkowskie jawności danych objętych obowiązkiem wpisu do rejestru 
przemawiają również argumenty z zakresu wykładni historycznej. Już bo-
wiem na etapie tworzenia dyrektywy 68/151/EWG podnoszone były głosy 

7 Por. orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie 68/88 
(Komisja Europejska przeciwko Grecji) oraz w sprawie C-326/88 (Anklagenyndigheden/
Hansen & Son I/S); zob. także U. Grohmann, Das Informationsmodell im Europäischen 
Gesellschaftsrecht, Berlin 2006, s. 169. Autor wskazuje, że potencjalnie mogą być to 
żądania spełnienia obowiązku, przepisy o odpowiedzialności w zakresie grzywny, kar 
porządkowych, a w końcu również sankcje prawnokarne.

8 Por. U. Grohmann, dz. cyt., s. 160-161.
9 Por. orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-97/96 

(Daihatsu) oraz U. Grohmann, dz. cyt., s. 169. 
10 Skutki te obejmowane są w prawie polskim również pojęciem rękojmi wiary 

publicznej rejestru – por. przykładowo A. Opalski, dz. cyt., s. 196 i nast., a także pozytywnym 
i negatywnym aspektem zasady jawności materialnej rejestru i zasadą wiarygodności – 
por. E. Marszałkowska-Krześ, Wpisy w rejestrze przedsiębiorców dotyczące spółek handlowych, 
Warszawa 2004, s. 35.
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(jak wypowiedź byłego holenderskiego ministra sprawiedliwości), że ce-
lem tej dyrektywy jest udostępnianie określonych danych, a nie penalizacja 
działań tych, którzy nie spełniają tego obowiązku.11. Również stanowisko 
Komisji Gospodarczo-Społecznej w odniesieniu do projektu dyrektywy 
68/151/EWG określiło dane objęte treścią art. 2 dyrektywy 68/151/EWG 
jako niezbędne do tego, aby wszystkie podmioty zainteresowane znały 
swoich kontrahentów i mogły ustalić ich sytuację finansową12. Warto przy 
tym przywołać ogólny wniosek, że sama idea harmonizacji prawa spółek, 
której służy również analizowana dyrektywa, ma nie jeden, lecz wiele ce-
lów (Multifunktionalität der Rechtsangleichung) i dlatego interesy wspólni-
ków i osób trzecich uwzględniane są w dyrektywach europejskiego prawa 
spółek na trzech płaszczyznach: po pierwsze, w związku z uczestnictwem 
spółki w obrocie zagranicznym; po drugie, przy korzystaniu przez spółki 
ze swobody zakładania przedsiębiorstwa oraz po trzecie, po skorzystaniu 
przez spółkę ze swobody zakładania przedsiębiorstw13. Szerokie rozumie-
nie obowiązku udostępniania danych przez państwa członkowskie nie-
wątpliwie komponuje się z taką ideą harmonizacji.

Natomiast gdyby, bazując na literalnym brzmieniu art. 7 dyrektywy, 
wymuszać poprzez sankcje jedynie składanie sprawozdań finansowych, 
a w zakresie pozostałych danych i informacji objętych art. 2 dyrektywy 
poprzestać jedynie na udostępnianiu danych, znajdujących się w posiada-
niu danego państwa członkowskiego, to nie doszłoby w rzeczywistości do 
zapewnienia realizacji celów unijnych przepisów w porządku krajowym. 
W rezultacie nie zrealizowano by celu dyrektywy 2009/101/WE. Tymcza-
sem w doktrynie podkreśla się istnienie wymogu, aby postanowienia dy-
rektywy nie tylko formalnie zostały wprowadzone do prawa krajowego, 
lecz by prawo unijne mogło skutecznie funkcjonować w wewnętrznych 

11 Por. E. Stein, Harmonisation of European Company Laws, Nowy Jork 1971, s. 282.  
12 Tak: stanowisko Komisji Gospodarczo – Społecznej w odniesieniu do projektu 

dyrektywy 68/151/EWG, Dz.U.WE z dnia 27.11.1964, 3245/64. Warto ponadto wskazać, 
że Komisja ta zasugerowała w swoim stanowisku, aby państwa członkowskie ścigały 
niewykonanie przewidzianych dyrektywą obowiązków takimi środkami, jakie stosują 
w stosunku do wymaganych prawem wewnątrzkrajowych obowiązków w zakresie 
składania danych do rejestru.

13 Por. J. Napierała [w:] M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka (red.), Europejskie prawo 
spółek, Tom I, Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej,  Zakamycze 2004, s. 84; W. Schön, 
Mindestharmonisierung im europäischen Gesellschaftsrecht, „Zeitschrift für das gesamte 
Handelsrecht  und Wirtschaftsrecht” 1996, nr 160, s. 225.
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porządkach prawnych państw członkowskich14. Samo pojęcie implemen-
tacji prawa unijnego nie jest przy tym ograniczane do wydawania aktów 
prawnych wykonawczych, lecz powinno obejmować „wszelkie działania 
związane z zapewnieniem warunków dla efektywnego działania przyję-
tych norm generalnych”, łącząc się ze stosowaniem i kontrolą przestrze-
gania przepisów15. Państwa członkowskie zobowiązane są do podjęcia 
wszelkich właściwych środków pozwalających na osiągnięcie zamierzo-
nego przez dyrektywę skutku16. Co za tym idzie, implementacja ma ozna-
czać skuteczne wprowadzenie w życie aktu prawnego, polegające na po-
dejmowaniu wszelkich niezbędnych działań, które zapewniłyby warunki 
dla efektywnego stosowania i przestrzegania prawa unijnego w krajo-
wych porządkach prawnych17. 

2. Cel postępowania przymuszającego w ujęciu prawnoporównawczym

Jak wynika z prowadzonych rozważań na płaszczyźnie prawa unij-
nego, sąd w postępowaniu rejestrowym nie może pozostać organem 
biernym. W ramach postępowania przymuszającego oddano do jego 
dyspozycji środki prawne, mające służyć przywróceniu stanu zgodnego 
z przepisami prawa. Co więcej, sąd powinien wykorzystywać przysłu-
gujące mu uprawnienia nadzorcze i instrumenty ponaglające (przymu-
szające), gdyż jest on organem aktywizującym obowiązane podmioty do 
działania18. 

14 Tak przykładowo: A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2003,  
s. 14. 

15 Por. C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe, Zagadnienia teorii i praktyki, Tom I, 
Warszawa 2000, s. 652. W literaturze wskazuje się także, że przepisy dyrektyw statuują 
prawo i obowiązek po stronie państwa członkowskiego do ustanowienia przepisów prawa 
wewnętrznego w celu wykonania dyrektywy, a nie tylko zobowiązanie do przeniesienia 
samych postanowień dyrektywy  do prawa krajowego – tak: A. Wróbel [w:] A. Wróbel 
(red.), Wprowadzenie…, s. 117.

16 Tak: J. Napierała [w:] M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka (red.), dz. cyt., s. 68.  
17 Tak: C. Mik, dz. cyt., s. 653. Autor podkreśla, że kluczowe znaczenie przypisywane 

jest zasadzie efektywności jako rządzącej implementacją prawa unijnego, oznaczającej 
konieczność podejmowania przez państwa członkowskie nie jakichkolwiek działań, lecz 
takich, które zapewnią właśnie osiągnięcie zakładanego rezultatu, i to w sposób należyty.

18 R. Sowiński, Rejestry i ewidencje działalności gospodarczej i przedsiębiorców, Wrocław 
2007, s. 133.
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Celem polskiego postępowania przymuszającego, o którym stanowi art. 
24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym19, jest wymuszenie na przedsię-
biorcy określonego działania, a przez to ujawnienie w rejestrze wymaga-
nych przez prawo wpisów20. Na sąd rejestrowy została nałożona powinność 
podejmowania stosownych działań, w tym kierunku, aby ujawnione dane 
w rejestrze były w swej istocie zgodne nie tylko ze stanem faktycznym, ale 
i prawnym. Wiąże się to z obowiązkiem ochrony dobrej wiary osób trzecich, 
działających w zaufaniu do treści rejestru, a także pewności i bezpieczeń-
stwa obrotu prawnego. Stąd postępowanie przymuszające jest w zasadzie 
najszerzej ujętym narzędziem sądu rejestrowego o charakterze sankcyjnym 
i władczym21. Niemniej jednak środki nakładane w ramach postępowania 
przymuszającego nie mają charakteru sankcji prawnokarnej.  

Systemy prawa niemieckiego i austriackiego przewidują, podobnie jak 
prawo polskie, prowadzenie „postępowań przymuszających” do wyko-
nania obowiązku złożenia wniosku lub dokumentów rejestrowych. Po-
stępowania te objęte są odpowiednio regulacją niemieckiej ustawy o po-
stępowaniach w sprawach rodzinnych i w sprawach nieprocesowych 
(Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit)22 i austriackimi przepisami ustawy o rejestrze 
przedsiębiorców (Firmenbuchgesetz)23 oraz ustawy - kodeks przedsiębior-
ców (Unternehmensgesetzbuch)24.

Zarówno w prawie polskim, jak i niemieckim oraz austriackim za-
kres przedmiotowy postępowania przymuszającego dotyczy szerokiego 

19 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tekst jedn. 
Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm. 

20 Por. Ł. Zamojski, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, Warszawa 2009, 
s. 183; W. Markowski, Istota postępowania przymuszającego w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
„Rejent” 2005, z. 3, s. 138.

21 Postępowanie przymuszające zwane jest także postępowaniem przynaglającym. 
Instytucje prawne w postaci rozwiązania spółki oraz ustanowienie kuratora rejestrowego 
stanowią instrumenty uzupełniające to postępowanie. Por. Ł. Zamojski, Rejestracja spółki. 
Zagadnienia materialne i procesowe, Warszawa 2008, s. 319, Ł. Zamojski, Przepisy przymuszające 
stosowane przez sąd rejestrowy zawarte w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, „Przegląd 
Prawa Handlowego” 2006, z. 2, s. 38-42.

22 Ustawa z dnia 17 grudnia 2008 r., BGBl. I S. 2586, 2587, ze zm.,  dalej zwana również 
FamFG; w szczególności przepisy od § 388 do § 391 FamFG.

23 Ustawa z dnia 1 lipca 1993 r., BGBl Nr. 10/1991, dalej zwana również FBG, 
w szczególności § 24 FBG.

24 Bundesgesetz über besondere zivilrechtliche Vorschriften für Unternehmen, ustawa 
z dnia 1 stycznia 2007 r., Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, BGBl. I Nr. 120/2005 – 
Unternehmensgesetzbuch; zob. w szczególności § 283. 



Postępowanie przymuszające przed sądem rejestrowym w ujęciu prawnoporównawczym 83

zakresu danych, który wykracza poza minimalny standard, wymagany 
postanowieniami dyrektywy 2009/101/WE. Środkiem dla osiągnięcia ce-
lów postępowania przymusowego jest zastosowanie określonych sankcji. 
Sankcjami sensu stricto postępowania przymuszającego są ponaglenie, 
grzywna oraz możliwość dokonania bądź wykreślenia wpisu z urzędu. 
W doktrynie możliwość ustanowienia kuratora rejestrowego oraz pro-
cedura likwidacji podmiotu zobowiązanego do dokonania danego zgło-
szenia określane są postępowaniem przymuszającym sensu largo.  Postę-
powanie to niejako uzupełnia właściwe postępowanie przymuszające, na 
które składają się elementy wezwania oraz nałożenie grzywny25. Sankcje 
sensu largo i sensu stricto występują również z zachowaniem pewnych od-
rębności w Niemczech i Austrii.

Zgodnie z prawem polskim, aktualizacja danych w rejestrze ma nastąpić 
albo przez złożenie wymaganego wniosku lub dokumentów, albo też przez 
dokonanie wykreślenia bądź wpisu z urzędu26. Stąd bezpośrednim celem 
postępowania przymuszającego jest spełnienie przez przedsiębiorcę obo-
wiązku rejestrowego w postaci złożenia wniosku o wpis. Samo wezwanie 
do spełnienia obowiązku i nakładanie grzywien w ramach postępowania 
przymuszającego stanowi natomiast jeden z elementów procedury przy-
muszającej i jest tylko środkiem prowadzącym do osiągnięcia tego celu. 

W prawie niemieckim przepisy od § 388 do § 391 FamFG zawierają 
regulację o charakterze wykonawczym (proceduralnym) do przepisów 
prawa materialnego odnoszących się do obowiązków rejestrowych, za-
wartych m.in. w niemieckim kodeksie handlowym (Handelsgesetzbuch), 
w ustawie o spółce akcyjnej (Aktiengesetz), w ustawie o spółce z ograniczo-
ną odpowiedzialnością (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung) oraz w ustawie o przekształceniach podmiotów (Umwandlungs-
gesetz). Jak podkreśla się w literaturze, ich celem jest ochrona rękojmi re-
jestru handlowego, w tym zapewnienia kompletności jego treści, a tym 
samym wiarygodności. Regulacja ta zmierza przez to do ochrony interesu 

25 Ł.  Zamojski , Rejestracja…, s. 342
26 Dodać można, że w prawie polskim obowiązek złożenia wniosku o wpis powstaje 

w przypadku upływu 7- dniowego terminu od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego 
dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 22 ustawy o KRS). 
Przepisami szczególnymi, o których mowa w art. 22 ustawy o KRS, jest przykładowo art. 
69 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, nakazujący złożyć w sądzie 
rejestrowym sprawozdanie finansowe w terminie 15 dni od daty jego zatwierdzenia. Por. 
też Ł. Zamojski, Rejestracja…, s. 320.
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publicznego27. Nie służy ona zaś ukaraniu za dopuszczenie się czynu nie-
zgodnego z prawem, lecz przezwyciężeniu powstałego w wyniku zanie-
chania stanu niezgodnego z przepisami28.

Postępowanie przymusowe w Austrii zmierza do wymierzenia grzy-
wien przymuszających (Zwangstrafe) na podstawie § 24 FGB lub § 283 
kodeksu przedsiębiorców (Unternehmensgesetzbuch).  Taka grzywna ma 
charakter przymuszający i represywny, ale, zgodnie z przeważającym 
stanowiskiem doktryny i judykatury, nie stanowi odpowiedzialności kar-
nej29. Podstawowym jej celem jest bowiem przymuszenie do wykonania 
obowiązku poprzez wymierzenie finansowej sankcji w stosunku do osób 
odpowiedzialnych za jego wykonanie. Zgodnie z założeniem ustawodaw-
cy, postępowanie przymuszające miało stanowić rodzaj „odpowiedniej 
sankcji” (geeignete Maßregeln) w rozumieniu art. 7 dyrektywy 2009/101/
WE (wcześniej art. 6 dyrektywy 68/151/EWG)30.  

3. Wszczęcie postępowania przymuszającego

W Polsce postępowanie przymuszające prowadzone jest przez sąd reje-
strowy, czyli wydział gospodarczy sądu rejonowego prowadzący Krajowy 
Rejestr Sądowy31.  Zgodnie z art. 24 ustawy o KRS, jeżeli nie złożono wy-
maganego wniosku o wpis mimo upływu terminu lub nie dołączono do akt 
rejestrowych odpowiednich dokumentów pomimo upływu terminu, może 

27 Tak: J. Heinemann [w:] T. Keidel (red.), FamFG, Kommentar zum Gesetz über das 
Verfahren in Familiensachen und die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 16. 
wydanie, Monachium, 2009, komentarz do § 388 Fam FG, cyfra brzegowa 2; J. Ensthaler, 
Gemeinschaftskommentar zum Handelsgesetzbuch mit UN-Kaufrecht, Luchterhand 2007, s. 101.

28 Por. L. Ammon [w:] T. Heidel, A. Schall, Handelsgesetzbuch, Handkommentar, Baden-
Baden 2011, s. 234.

29 Ch. Zib, M. Dellinger, Unternehmensgesetzbuch Großkommentar, tom I, część I, Wiedeń 
2010, s 352; orzeczenie OGH  z dnia 15 stycznia 2009 r.,  6Ob282/08a; I. Krejci, Handelsrecht, 
Wiedeń 2008, s. 73.

30 Por. austriacką ustawę dotyczącą dyrektywy o jawności z dnia 24 maja 2006 r. - 
Publizitätrichtlinie-Gesetz, BGBl I nr 103/2006, a także Ch. Zib, M. Dellinger, dz. cyt., s. 352.

31 Ubocznie warto zauważyć, że w krajach europejskich nie ma jednolitości, gdy 
chodzi o organy prowadzące rejestr – o ile przykładowo w Austrii, we Francji oraz Belgii 
należy to, tak jak w Polsce, do kompetencji sądów rejonowych, o tyle już w Hiszpanii 
prowadzenie postępowania rejestrowego należy do kompetencji Izby ds. Przemysłu 
i Handlu, a w Szwajcarii należy do Urzędów ds. Rejestrów Handlowych; por. G. Knechtel, 
G. Reichelt, Ch. Zib, Europäisches Handelsregister – Gesellschaftsrechtliche Perspektiven, 
Gemeinschaftrechtliche Vorgaben, Handelsregister in Europa, Wiedeń 2000, s. 30 i nast.
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dojść do wszczęcia postępowania przymuszającego. Z powyższego wynika, 
że postępowanie przymuszające w Polsce może być wszczęte tylko w przy-
padku, gdy złożenie wniosku o wpis do rejestru bądź dokumentów było 
obowiązkowe32. Jest ono zawsze prowadzone przez sąd rejestrowy z urzędu, 
niezależnie od tego, w jaki sposób sąd ten uzyskał informacje prowadzące do 
jego wszczęcia (np. w drodze pisma byłego członka zarządu informującego 
o nieujawnieniu nowego składu zarządu w rejestrze). Możliwość wszczęcia 
postępowania przymuszającego jest w niektórych przypadkach ograniczo-
na. Nie można go stosować w razie dokonywania wpisu przez sąd z urzędu, 
ponieważ nie powstaje wtedy obowiązek złożenia wniosku. Wszczęcie po-
stępowania przymuszającego nie może także nastąpić, gdy wpis jest fakulta-
tywny, ponieważ przeczyłoby to jego istocie jako dobrowolnego, uzależnio-
nego jedynie od woli osoby uprawnionej do wpisu. Sąd rejestrowy nie jest 
też władny wszcząć postępowanie przymuszające w sytuacji, gdy obowią-
zek rejestrowy został już wykonany, choć z naruszeniem siedmiodniowe-
go terminu zgłoszenia. Wynika to z faktu, że cel, dla którego postępowanie 
przymuszające ma być wszczęte, został już osiągnięty. Sąd rejestrowy nie 
powinien prowadzić postępowania przymuszającego w przypadku, gdy 
zgłoszenie powodujące wpis stało się z jakichś przyczyn nieaktualne33.

Niemiecka regulacja upoważnia, ale jednocześnie również zobowiązu-
je sąd rejestrowy do wszczęcia postępowania przymuszającego poprzez 
nakazanie pod groźbą grzywny przymuszającej (Zwangsgeld) dopełnienia 
w określonym terminie obowiązków ustawowych lub usprawiedliwienia 
zaniechania w formie sprzeciwu (§388 FamG). Właściwym rzeczowo do 
prowadzenia tego postępowania jest sąd rejonowy (Amtsgericht), w osobie 
referendarza. Postępowanie przymuszające powinno być obligatoryjnie 
wdrażane, gdy sąd rejestrowy poweźmie wiarygodną informację o stanie 
faktycznym uzasadniającym obowiązkowy wpis34. Podstawą do wszczę-

32 Szerzej: A. Michnik, Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców,  Warszawa 2009, 
s. 95; Ł. Zamojski, Ustawa o Krajowym…, s. 183 i nast.

33 Problematyczna w prawie polskim pozostaje kwestia złożenia wniosku o pierwszy 
wpis do rejestru. Część doktryny opowiada się za tezą, iż sąd rejestrowy nie może 
przymuszać do złożenia wniosku o pierwszy wpis do rejestru ze względu na obowiązującą 
zasadę swobody podejmowania działalności gospodarczej, a decyzję w tym względzie 
należy pozostawić w całości przyszłemu przedsiębiorcy. Jednakże odnotować należy 
również i głosy przeciwne. Por. Ł. Zamojski, Rejestracja…, s. 325 i cytowana tam literatura.

34 W literaturze przedmiotu podkreśla się, że w razie spełnienia przesłanek 
zainicjowanie postępowania jest obowiązkiem sądu, a nie zależy od jego uznania – tak: 
orzeczenie OLG Hamm, OLGZ 1989, s. 150; J. Heinemann, dz. cyt., komentarz do § 388 
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cia postępowania przymuszającego powinna być wiarygodna informa-
cja o okolicznościach, na podstawie których istnieje obowiązek podjęcia 
określonego działania wymaganego przepisami35. Dotyczy to wszystkich 
dokumentów, których złożenie jest w świetle przepisów prawa obowiąz-
kowe36. Co do zasady przepisy stanowiące podstawę do zastosowania po-
stępowania przymuszającego nie podlegają jednak wykładni rozszerza-
jącej i nie mogą być przez sąd rejestrowy stosowane w celu skłonienia 
do podjęcia jakiegokolwiek działania – konieczna jest bezpośrednia lub 
pośrednia podstawa prawna37. Sporna w niemieckiej doktrynie jest moż-
liwość zastosowania postępowania przymuszającego na zasadzie analogii 
do sytuacji, gdzie jest to koniecznie w związku z ochroną bezpieczeństwa 
obrotu, a nieprzewidziane wyraźnie przepisem, przy czym przedstawi-
ciele doktryny akceptujący stosowanie w tym zakresie analogii powołują 

Fam FG, cyfra brzegowa 27; U. Baumiller, D. Harders, FamFG – Freiwillige Gerichtsbarkeit, 
10 wydanie Monachium 2011, komentarz do § 388, cyfra brzegowa 15.

35 Tak: J. Heinemann, dz. cyt.,  komentarz do § 388 Fam FG, cyfra brzegowa 25.
36 Na podstawie § 14 Handelsgesetzbuch wymienia się w szczególności niewykonanie 

obowiązków zgłoszeń wynikające m.in. z następujących przepisów: § 13 ust. 1, 3,  § 13d–h, 
§ 29, § 31, § 33, § 34, § 53, § 106, § 107, § 108, § 143, § 144, § 148, § 150, § 157, § 161 ust. 2,  
§ 162 kodeksu handlowego (Handelsgesetzbuch); § 42, § 81, § 94, § 201,  § 227, § 229, § 239,  
§ 248, § 249, § 263, § 266, § 273, § 275, § 278, § 283 pkt. 1, § 289 ust. 6, § 298, § 327 ust. 3, § 327e 
ustawy o spółce akcyjnej (Aktiengesetz); § 39, § 65, § 67,  § 74, § 75, § 78 ustawy o spółkach 
z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung); 
§ 52, § 73, § 78, § 96, § 114, § 118, § 125, § 140,  § 146, § 148, § 160 ustawy o przekształceniach 
(Umwandlungsgesetz). Z kolei niewykonanie obowiązku złożenia określonych dokumentów 
dotyczy m.in. sytuacji objętych dyspozycją następujących przepisów: § 13 i nast. kodeksu 
handlowego (Handelsgesetzbuch); § 34 ust. 3, § 99 ust. 5, § 106, § 130 ust. 5, § 145 ust. 6 zd. 3,  
§ 248, § 249, § 250 ust. 3, § 251 ust. 3, § 253 ust. 2, § 254 ust. 2, § 255 ust. 3, § 257 ust. 2, § 275 ust. 
4, § 278 ust. 3 w związku z § 283 pkt 1, § 327e ust. 1 zd. 2 ustawy o spółce akcyjnej (Aktiengesetz); 
§ 31 ust. 3 zd. 1 ustawy w sprawie wykonania rozporządzenia unijnego nr 2157/2001 (Gesetz 
zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das 
Statut der Europäischen Gesellschaft); § 40 ust. 1, § 52, § 75 ustawy o spółkach z ograniczoną 
odpowiedzialnością (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung); § 86, § 148 
ust. 2, § 199, § 223 ustawy o przekształceniach (Umwandlungsgesetz). Z kolei obowiązek 
podania określonych informacji w zgłoszeniu do sądu rejestrowego dotyczy m.in. wskazania 
daty urodzenia osoby podlegającej ujawnieniu w rejestrze oraz adresu siedziby spółki; por.  
J. Heinemann, dz. cyt., komentarz do § 388 Fam FG, cyfra brzegowa 10.

Por. także § 37a ust. 4 Handelsgesetzbuch i § 125a ust. 2 Handelsgesetzbuch, również 
w związku z § 5 ust. 2 ustawy o spółce partnerskiej (Partnerschaftsgesellschaftsgesetz), 
§ 407 i § 408 ustawy o spółkach akcyjnych (Aktiengesetz), § 79 ust. 1 ustawy o spółkach 
z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesetz betrefend die Gesellschaften mit beschränkter 
Hanftung), § 316 ustawy o przekształcaniu spółek (Umwandlungsgesetz) lub § 12 ustawy 
o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych (EWIV-Ausführungsgesetz).

37 Tak: J. Heinemann dz. cyt., komentarz do § 388 Fam FG, cyfra brzegowa 6.
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się na to, że nie mamy tutaj do czynienia z karą (w rozumieniu prawa 
karnego), lecz środkiem mającym skłonić do określonego zachowania38. 

W Niemczech odrębnemu reżimowi prawnemu podlega obowią-
zek złożenia dokumentów księgowych (Jahresabschlüsse), uregulowany  
w § 325 oraz § 325a kodeksu handlowego39. Przymuszanie do ich złożenia 
nie znajduje się bowiem obecnie w obszarze kompetencji sądu rejestro-
wego i nie odbywa się na tle przepisów o postępowaniu nieprocesowym, 
lecz należy do Federalnego Urzędu Sprawiedliwości (Bundesamt der Ju-
stiz) i realizowane jest w ramach postępowania administracyjno-sądo-
wego (Verwaltungsjustizverfahren)40. Na podstawie §325 ust. 1 Handelsge-
setzbuch, na osobach uprawnionych do reprezentacji spółek kapitałowych 
(jednakże nie na pełnomocnikach) ciąży obowiązek złożenia dokumentów 
księgowych. Samo składanie rocznych dokumentów księgowych następu-
je drogą elektroniczną nie do sądu rejestrowego, ani nie do wspomniane-
go Federalnego Urzędu Sprawiedliwości, lecz do prywatnego podmiotu, 
a mianowicie Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft GmbH, który bada je pod 
względem terminowości złożenia i kompletności41. W razie niezłożenia 
dokumentów księgowych w terminie lub złożenia ich w postaci niekom-
pletnej, spółka Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft GmbH ma ustawowy obo-
wiązek zawiadomić o tym fakcie Federalny Urząd Sprawiedliwości, który 
wszczyna w takim przypadku postępowanie przymuszające. 

W Austrii postępowanie przymuszające pozostaje w ścisłym związku 
z postępowaniem rejestrowym42. Jeżeli sąd rejestrowy stwierdzi opiesza-

38 Por. J. Heinemann dz. cyt.,komentarz do § 388 Fam FG, cyfra brzegowa 6 oraz 
T. Schemmann [w:] M. Hauβleiter, FamFG, 1 wydanie, Monachium 2011, komentarz do § 388, 
cyfra brzegowa 1; U. Baumiller, D. Harders, dz. cyt., komentarz do § 388, cyfra brzegowa 1.

39 W odniesieniu do dużych spółek oraz koncernów obowiązek taki wynika z ustawy 
z dnia 15 sierpnia 1969 r. (BGBl. I S. 1189) - Gesetz über die Rechnungslegung von bestimmten 
Unternehmen und Konzernen.  

40 Zmiana wprowadzona została ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r. na podstawie 
ustawy – Gesetz über das elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das 
Unternehmensregister (EHUG). Kompetencje te odebrano sądom rejestrowym po uchyleniu 
§140a Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Zgodnie z § 335 ust. 
2 zd. 1 kodeksu handlowego (Handelsgesetzbuch), przepisy regulujące postępowanie 
przymuszające są jednak również w tym zakresie częściowo odpowiednio stosowane – 
tak: J. Heinemann, dz. cyt., komentarz do § 388 Fam FG, cyfra brzegowa 4; T. Schemmann, 
dz. cyt., komentarz do § 378, cyfra brzegowa 2.

41 Tak: § 329 ust. 1 kodeksu handlowego.
42 Por. K-H. Danzl, Das neue Firmenbuch, Wiedeń 1991, s. 21-23, 74-84; W. König, 

C. Reichel – Holzer, Das Unternehmensgesetzbuch- UGB - HGB im Vergleich, Wiedeń, 2006,  
s. 45; I. Krejci, dz. cyt., s. 61 -71.
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łość przy składaniu wniosku, do którego dany podmiot byłby zobowiąza-
ny, albo jeżeli niekompletny wniosek, którego złożenie było obowiązkowe, 
nie spełnia ustawowo określonych wymogów lub brak jest odpowiednich 
załączników, sąd może nałożyć grzywnę przymuszającą43. Postępowanie 
przymuszające może być prowadzone w sytuacji nieprzedłożenia wnio-
sków lub dokumentów, co do których zachodził taki obowiązek. Uszcze-
gółowienie tych obowiązków znajduje się w poszczególnych ustawach 
dotyczących spółek – w ustawie o spółce akcyjnej (Aktiengesetz), w kodek-
sie przedsiębiorców (Unternehmensgesetzbuch) oraz w ustawie o spółkach 
z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung)44. Dotyczy to także obowiązku przedłożenia dokumen-
tów księgowych45.

43 G. Knechtel, G. Reichelt, Ch. Zib, dz. cyt., s. 59.
44 Można tu wskazać m.in. następujące obowiązki: zgłoszenia w rejestrze zmiany 

adresu siedziby przedsiębiorstwa (§ 13 Unternehmensgesetzbuch); zgłoszenia zmiany firmy, 
właściciela (§ 30 Unternehmensgesetzbuch); złożenia wpisu o ustanowieniu prokurenta (§ 50 
Unternehmensgesetzbuch); zgłoszenia pozbawienia wspólnika możliwości reprezentacji spółki, 
ustanowienia reprezentanta łącznego oraz wszelkich innych zmian w reprezentacji spółki (§ 
125 ust. 4 Unternehmensgesetzbuch); zgłoszenia likwidatorów (§ 148 Unternehmensgesetzbuch); 
wykreślenia podmiotu z rejestru (§ 157 Unternehmensgesetzbuch); zgłoszenia w rejestrze 
każdorazowo powołanego prezesa zarządu, wygaśnięcia jego kadencji lub zmiany 
uprawnień do reprezentowania spółki, zgłoszenia wzoru podpisu prezesa zarządu (§ 
17 Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung); zgłoszenia zmiany nazwy 
firmy, zmiany siedziby, zmiany adresu do korespondencji, zmiany wkładu kapitałowego, 
wszelkich wpłat udziałowców (§ 26 Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung); zgłoszenia powołania oraz odwołania członków rady nadzorczej spółki, wraz 
z podaniem ich imion, nazwisk oraz dat urodzenia (§ 30f Gesetz betreffend die Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung); zgłoszenia powołania przewodniczącego rady nadzorczej oraz jej 
przedstawiciela (§ 30g Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung); zgłoszenia 
każdego żądania wpłaty niewniesionych wkładów kapitałowych wraz z ich wysokością (§ 60 
Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung); zgłoszenia rozwiązania spółki po 
upływie czasu, na jaki została zawarta, bądź przez uchwałę udziałowców, bądź zarządzenie 
odpowiedniego organu administracji (§ 80 Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung); zgłoszenia bilansu otwarcia początkowego (§ 33 ust. 3 Aktiengesetz); zgłoszenia 
wszelkich zmian dotyczących członków zarządu oraz przedstawiciela (§ 73 Aktiengesetz), 
a także w składzie rady nadzorczej (§ 91 Aktiengesetz); przedłożenia dokumentów od biegłego 
rewidenta dotyczących wyniku kontroli danej spółki (§ 133 ust. 3 Aktiengesetz); zgłoszenia 
emisji akcji spółki na sprzedaż (§ 168 Aktiengesetz).

45 Zgodnie z § 283 kodeksu przedsiębiorców (Unternehmensgesetzbuch), członek 
zarządu (lub prezes) albo likwidator są zobowiązani (bez uszczerbku dla ogólnych 
przepisów dotyczących prawa spółek) do przestrzegania § 244,  § 245,  § 247, § 270,  § 272  
oraz § 277 – §280 kodeksu przedsiębiorców, członkowie rad nadzorczych mają obowiązek 
przestrzegania § 270 kodeksu przedsiębiorców, a osoby upoważnione do reprezentowania 
w przypadku krajowej filii zagranicznej spółki kapitałowej podlegają § 280a kodeksu 
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Przepis § 24 FBG wyróżnia cztery główne rodzaje zaniechań, w od-
niesieniu do których stosowana jest grzywna jako środek przymuszający: 
niezłożenie wniosku o rejestrację, niezłożenie wymaganych dokumentów 
wraz z wnioskiem, niezłożenie wzoru podpisu i posługiwanie się nie-
przysługującą danemu podmiotowi firmą46. W austriackim prawie istnie-
je również możliwość nałożenia grzywny przewidzianej za zaniechanie 
obowiązków w związku ze złożeniem dokumentów księgowych za każdy 
rok obrotowy w oparciu o § 283 kodeksu przedsiębiorców47. Postępowanie 
przymuszające w systemie prawa austriackiego wszczynane jest z urzędu 
lub z inicjatywy osób trzecich, które jednak nie mają w takim postępowa-
niu atrybutu strony48.

4. Fazy postępowania przymuszającego

W ramach postępowania przymuszającego można zwykle wyróżnić 
kilka następujących po sobie faz, pośród których wyróżnić należy: we-
zwanie do spełnienia obowiązku, nałożenie grzywny oraz ponawianie 
grzywny. 

4.1. Wezwanie do spełnieniu obowiązku

Na podstawie prawa polskiego sąd rejestrowy inicjuje postępowanie 
przymuszające niezaskarżalnym postanowieniem, wzywającym osoby 
zobowiązane do złożenia wniosku (dokumentu) do spełnienia tego obo-
wiązku pod rygorem nałożenia grzywny, zakreślając w tym celu 7-dnio-
wy termin (art. 24 ust. 1 ustawy o KRS). Faza ta jest pod rządami obowią-
zujących przepisów obligatoryjna. Sąd w postanowieniu wskazuje, jaki 
obowiązek jest egzekwowany i do jakich konkretnie osób postanowienie 
jest kierowane. Można podać także wysokość grzywny, która zostanie 

przedsiębiorców, to jest przepisom przewidującym obowiązek złożenia dokumentów 
księgowych za każdy rok obrotowy.

46 Por. także: Ch. Zib, M. Dellinger, dz. cyt., s. 354.
47 Przepis § 283 kodeksu przedsiębiorców (Unternehmensgesetzbuch) jest przy tym 

przepisem szczególnym (lex specialis) w stosunku do § 24 FBG, a przez to wyłącza jego 
zastosowanie w zakresie objętym jego hipotezą; por. F. Pilgerstorfer, Verwirkung im 
Zwangsstrafenverfahren des Firmenbuchs, „Recht der Wirtschaft“ 2000, z. 8, s. 259-262.  
Ch. Zib, M. Dellinger, dz. cyt., s. 355.

48 Ch. Zib, M. Dellinger, dz. cyt., s. 360.
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nałożona w razie niewykonania obowiązku w terminie siedmiu dni od 
daty doręczenia postanowienia49. W postanowieniu nie wskazuje się jed-
nak konkretnej, ustalonej dla danego przypadku wysokości grzywny, ale 
ewentualnie jej granice ustawowe. Wezwane osoby zobowiązane są w po-
danym terminie spełnić obowiązek rejestrowy albo usprawiedliwić jego 
niewykonanie poprzez wykazanie istnienia obiektywnych, niezależnych 
od nich okoliczności uniemożliwiających dopełnienie obowiązku. 

W wezwaniu sądu niemieckiego zawarta jest groźba nałożenia grzyw-
ny przymuszającej (Zwangsgeldandrohung) w razie niewykonania we-
zwania w określonym terminie50 oraz wskazanie wysokości tej grzywny 
(kwotowo). Obowiązek wskazany w wezwaniu powinien zostać przy 
tym określony na tyle precyzyjnie, na ile jest to możliwe51. Sąd rejestrowy 
może w każdym czasie zmienić lub cofnąć wezwanie do spełnienia okre-
ślonego obowiązku, inicjujące postępowanie przymuszające, co dotyczy 
w szczególności sytuacji, gdy obowiązek został wykonany lub z innych 
przyczyn postępowanie stało się bezprzedmiotowe52. Etap postępowa-
nia przymuszającego w postaci wezwania jest wolny od kosztów. Samo 
wezwanie nie ma postaci postanowienia. Jako dalszy etap postępowania 
przymuszającego w Niemczech następuje doręczenie wezwania na adresy 
członków zarządu (osób zobowiązanych do spełnienia obowiązku). Jeśli 
nie udaje się doręczyć wezwania, to istnieje możliwość zastosowania do-
ręczenia zastępczego (öffentliche Zustellung) i przyjęcia fikcji doręczenia. 
Po otrzymaniu wezwania jego adresat może wnieść sprzeciw (Einspruch) 
na podstawie § 390 FamFG – jeśli sprzeciw okaże się uzasadniony, to sąd 
uchyli wezwanie. W odniesieniu do obowiązku składania dokumentów 
księgowych, nałożenie grzywny porządkowej poprzedzane jest wysła-
niem wezwania z zagrożeniem nałożenia grzywny w określonej (spre-
cyzowanej) w wezwaniu wysokości i z wyznaczeniem dodatkowego ter-
minu 6 tygodni od doręczenia na złożenie dokumentów księgowych lub 
wniesienie sprzeciwu. 

49 Istnieje spór odnośnie do tego, czy termin ten jest terminem ustawowym, czy 
sądowym. Por. Ł. Zamojski, Rejestracja…, s. 331, E. Marszałkowska-Krześ, Wpisy w rejestrze 
przedsiębiorców dotyczące spółek handlowych, Warszawa 2004, s. 42.

50 Wyznaczony termin musi umożliwiać wykonanie czynności.
51 Tak: orzeczenie Bayerisches Oberste Landesgericht 1978, s. 322, orzeczenie 

Bayerisches Oberste Landesgericht 1967, s. 458, a także orzeczenie Oberste Landesgericht 
Hamm, „Justizministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen“ 1960, s. 22.

52 Tak: J. Heinemann, dz. cyt., komentarz do § 388 Fam FG, cyfra brzegowa 45.
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W systemie prawa austriackiego, zgodnie z § 24 ust. 3 FBG, jeżeli dana 
osoba zaniechała wypełnieniu swoich obowiązków polegających na zło-
żeniu wniosku o wpis do rejestru, złożeniu wzoru podpisu lub doręczeniu 
odpowiednich dokumentów, sąd wzywa wnioskodawcę do ich usunię-
cia, wyznaczając odpowiedni termin, w razie konieczności wraz z odpo-
wiednim pouczeniem o możliwości wymierzania grzywien do wysokości 
3600 euro. Należy przy tym podkreślić, że w wyniku nowelizacji kodeksu 
przedsiębiorców (Unternehmensgesetzbuch) przyjętej dnia 30 grudnia 2010 r.  
została w Austrii wprowadzona istotna zmiana w odniesieniu do postę-
powania przymuszającego do złożenia dokumentów księgowych, polega-
jąca na tym, że sąd nie ma już obowiązku wystosowywania w tym przed-
miocie wezwania z zagrożeniem grzywny53. W przypadku niezłożenia 
dokumentów księgowych, grzywna może być w rezultacie nałożona bez 
wcześniejszego wezwania do ich przedłożenia, a raz nałożona nie może 
zostać już uchylona54. 

4.2. Grzywna

Kolejną fazą postępowania przymuszającego jest wymierzenie grzyw-
ny. W razie bowiem bezskutecznego upływu terminu lub braku należy-
tego usprawiedliwienia niezłożenia wniosku o wpis do rejestru nałożona 

53 Przed nowelizacją postępowanie było bowiem prowadzone de facto „stopniowo”. 
Najpierw wysyłano wiadomość o zagrożeniu grzywną w przypadku niespełnienia ustawowo 
określonych obowiązków. Opisana nowelizacja § 283 ust. 1 Unternehmensgesetzbuch 
miała na celu przystosowanie prawa austriackiego do dyrektywy w celu lepszego 
egzekwowania składania przez spółki rocznych sprawozdań finansowych. Przed reformą 
prawa dotyczącą postępowania przymuszającego sądy austriackie spotykały się bowiem 
często z problemem nieskładania przez spółki sprawozdań finansowych w terminie 
- w zakresie postępowań przymuszających prowadzonych na podstawie § 24 FBG 
problem nieprzekazywania danych sądowi rejestrowemu stosunkowo rzadko występuje 
w przypadku spółek kapitałowych, co tłumaczone bywa faktem korzystania przez nie 
z pomocy prawnej adwokatów i notariuszy, którzy pilnują, aby wszelkie informacje 
i dokumenty, których zgłoszenie jest obowiązkowe, przekazywane były do rejestru 
w terminie przepisanym.

54 Zmiana przepisów wpłynęła bardzo pozytywnie na zakres wywiązywania się 
podmiotów z wykonywania obowiązków rejestrowych – szacuje się, że około 70% spółek 
wywiązuje się z obowiązku składania rocznego sprawozdania finansowego. Wyznaczanie 
terminu dodatkowego do wykonania obowiązków stałoby w sprzeczności z intencją 
zmian wprowadzonych omówioną reformą; por. orzeczenie Oberster Gerichtshof z dnia 
13 lipca 2000 r., orzeczenie Oberster Gerichtshof  z dnia 25 maja 2007 r., 6 Ob 112/08a oraz 
orzeczenie Oberster Gerichtshof  z dnia 15 stycznia 2009 r., 6 Ob 282/08a.
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zostaje grzywna przymuszająca. Nałożenie grzywny następuje w drodze 
zaskarżalnego postanowienia55. Jest to tzw. etap właściwego postępowa-
nia przymuszającego56. 

Sąd rejestrowy w Polsce w ramach prowadzonego postępowania przy-
muszającego wymierza grzywnę w oparciu o przepisy Kodeksu postępo-
wania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych z pominięciem 
norm zdania drugiego art. 1052 i art. 1053 k.p.c. Oznacza to, że w jednym 
postanowieniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż 10.000 zł, 
chyba że dwukrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne. 
W literaturze postuluje się jednak, aby wysokość nałożonej grzywny była 
adekwatna do sytuacji majątkowej osoby, na którą jest nakładana57. 

W niemieckim systemie prawnym w razie bezskutecznego upływu 
terminu do wypełnienia obowiązku, o którym mowa w wezwaniu, i bra-
ku sprzeciwu lub jeśli wniesiony sprzeciw był niedopuszczalny lub bez-
zasadny (i, co za tym idzie, został odrzucony postanowieniem)58, nałożo-
na zostaje grzywna przymuszająca w drodze postanowienia (Beschluss) 
i w tym samym postanowieniu zostaje wyrażone zagrożenie nałoże-
niem kolejnej grzywny przymuszającej w razie niewykonania wezwania 
w określonym terminie. Górna granica grzywny przymuszającej wynosi 
tutaj 5000 euro59. Natomiast w razie niezłożenia dokumentów księgowych 
w terminie lub złożenia ich w postaci niekompletnej, Bundesanzeiger Verlag-
sgesellschaft GmbH zawiadamia o tym fakcie Federalny Urząd Sprawiedli-
wości (Bundesamt der Justiz). Następnie Federalny Urząd Sprawiedliwości 
ma obowiązek wszczęcia postępowania zagrożonego grzywną porząd-
kową w wysokości co najmniej 2500 euro, a maksymalnie 25 000 euro 
(Ordnungsgeldverfahren), przy czym wysokość nakładanej grzywny przy 
pierwszym naruszeniu oscyluje zwykle wokół dolnej granicy wysokości 
grzywny. Jeśli obowiązek złożenia dokumentów księgowych został wy-

55 Na postanowienie w przedmiocie nałożonej grzywny służy środek odwoławczy 
w postaci zażalenia zarówno w przedmiocie kwestionowania samej zasadności nałożenia 
grzywny, jak i jej wysokości. (Tak: A. Michnik, dz. cyt., s. 95 i nast.).

56 Ubocznie odnotować warto, że sankcję tę przewidują, oprócz prawa niemieckiego 
i austriackiego, również inne systemy prawne państw europejskich, jak francuski czy 
belgijski, G. Knechtel, G. Reichelt, Ch. Zib, dz. cyt., s. 30 i nast.   

57 Por. A. Michnik, dz. cyt., s. 95 i nast. 
58 Skarga (Beschwerde) przysługuje jedynie od postanowienia odrzucającego sprzeciw 

oraz od postanowienia nakładającego grzywnę przymuszającą (§ 391 FamFG). Skarga jest 
rozstrzygana postanowieniem przez sąd odwoławczy.

59 Por. T. Schemmann, dz. cyt.,komentarz do § 388, cyfra brzegowa 12.
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konany z niewielkim naruszeniem 6 tygodniowego terminu, wyznaczo-
nego przez Federalny Urząd Sprawiedliwości, Urząd ten może obniżyć 
grzywnę porządkową poniżej minimalnej, przewidzianej ustawą wysoko-
ści. W świetle jednego z orzeczeń, możliwość nałożenia grzywny porząd-
kowej poniżej wymaganej ustawą kwoty minimalnej występuje jedynie 
wtedy, gdy przekroczenie terminu dodatkowego, wyznaczonego przez 
Federalny Urząd Sprawiedliwości, nie było większe niż dwa tygodnie60.

Austriackie postępowanie przymuszające, w wyniku którego sąd na-
kłada grzywnę, jest obligatoryjne, co de facto wynika z samego brzmienia 
§ 24 FBG oraz § 283 kodeksu przedsiębiorców. Zgodnie z prawem austria-
ckim, jeżeli obowiązek nie zostanie w terminie określonym w wezwaniu 
wypełniony, to sąd nakłada grzywnę w wysokości do 3600 euro w celu 
przymuszenia danej osoby do wypełnienia swoich obowiązków (por. §24 
ust. 1 FBG). W praktyce pierwsze grzywny przymuszające wymierzane są 
z reguły w wysokości 700 euro61. Zasądzona grzywna jest również egze-
kwowana, nawet jeśli wezwanie sądu zostało wypełnione lub nie jest moż-
liwe jego wypełnienie (§ 24 ust. 5 FBG). Wiąże się to z celem grzywny jako 
środka przymuszającego. Powinna ona bowiem wpływać na wolę danego 
podmiotu i wywierać psychologiczny nacisk, a nie być tylko „pustym”, 
potencjalnym zagrożeniem. W praktyce austriackiej najczęściej spotyka-
my się z przypadkiem, że po nałożeniu grzywny dana osoba natychmiast 
spełnia obowiązek, dlatego podnoszona jest w doktrynie austriackiej oba-
wa, że rezygnacja w takim przypadku z egzekucji grzywny prowadzić 
mogłaby do złej praktyki spełniania danych obowiązków dopiero po we-
zwaniu przez sąd62.

4.3. Ponawianie grzywny

W świetle prawa polskiego, jeżeli obowiązek wpisu pomimo nałożenia 
pierwszej grzywny nadal nie został spełniony, zasadniczo można pono-
wić grzywnę (art. 24 ust. 2 ust. o KRS). Wprawdzie grzywna nie powinna 
być wyższa niż 10 000 zł, niemniej jednak, jeśli dwukrotne wymierzenie 
grzywny okazało się nieskuteczne, granica ta nie wiąże sądu. W związku 

60 Tak: orzeczenie Sądu Krajowego w Bonn z dnia 20 stycznia 2010 r., w sprawie  
31 T 1398/09.

61 Por. orzeczenie Oberster Gerichtshof z dnia 18 lipca 2011 r., 6 Ob 161/11.
62  F. Pilgerstorfer, Verwirkung im Zwangsstrafenverfahren des Firmenbuchs, „Recht der 

Wirtschaft“ 2000, z. 8, s. 263.
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z tym, że wyłączone jest zastosowanie art. 1052 zd. drugie k.p.c., brak jest 
górnej granicy łącznej sumy nałożonych grzywien w postępowaniu przy-
muszającym dotyczącym tej samej sprawy. W literaturze zgłasza się po-
stulat, aby istniała możliwość zwielokrotniania wysokości grzywien dla 
zapewnienia efektywności postępowania przymuszającego i w efekcie 
zwiększenia bezpieczeństwa obrotu63.

Według prawa niemieckiego, w razie niewykonania w terminie we-
zwania sądu rejestrowego oraz niewniesienia sprzeciwu, nakładana jest 
grzywna przymuszająca, którą wcześniej zagrożono, i jednocześnie for-
mułowane jest zagrożenie nałożeniem kolejnej grzywny przymuszającej, 
a spółka obciążana jest ponadto kosztami postępowania. Jeśli grzywna 
przymuszająca zostanie zapłacona dobrowolnie lub w wyniku przepro-
wadzonej egzekucji, ale wezwanie pozostanie nadal niewykonane, na-
kładana powinna być kolejna grzywna przymuszająca, zgodnie z wcześ-
niej wyrażonym zagrożeniem. Mechanizm ten jest powtarzany i nie ma 
w przepisach w tym zakresie ograniczeń, które odnosiłyby się do jego ram 
czasowych lub kwotowych64. Natomiast w razie bezskutecznego upływu 
terminu do złożenia wymaganych dokumentów księgowych nakładana 
jest grzywna porządkowa i jednocześnie następuje powtórzenie wezwa-
nia do spełnienia obowiązku z zagrożeniem nałożenia kolejnej grzywny65. 
Wysokość kolejnej grzywny porządkowej może być zwiększana. W świet-
le wypowiedzi niemieckiej judykatury nie można bowiem kwestionować 
podwojenia grzywny z 2500 euro na 5000 euro w sytuacji, gdy wcześniej-
sze nałożenie grzywny porządkowej nie przyniosło skutku w postaci wy-
konania obowiązku złożenia dokumentów księgowych66.

Podobnie jest w austriackim systemie prawnym, gdzie zgodnie z ogól-
nymi zasadami mechanizm nakładania grzywny jest powtarzany, jeżeli 
wezwanie do spełnienia obowiązku pozostanie nadal niewykonane. Je-
żeli w ciągu dwóch miesięcy wymagane dokumenty, wzór bądź wniosek 
o wpis, nie zostaną złożone, sąd nakłada kolejną grzywnę przymusza-
jącą do wysokości 3600 euro, podając treść postanowienia o nałożeniu 

63 Tak: R. Sowiński, dz. cyt., s. 134.
64 Tak: T. Schemmann, dz. cyt., komentarz do § 389, cyfra brzegowa 10.
65 Grzywna porządkowa jest przy tym nakładana nawet w sytuacji, gdy zanim wydano 

decyzję o nałożeniu grzywny, spóźnione dokumenty księgowe zostały złożone; zgodność 
tego uregulowania z konstytucją Niemiec podlegała badaniu przez niemiecki Trybunał 
Konstytucyjny, jednakże nie dopatrzył się on naruszenia konstytucji – orzeczenie z dnia 
11marca 2009 r. w sprawie 1BvR 3413/08. 

66 Tak: orzeczenie Sądu Krajowego w Bonn z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie 39 T 193/09.
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grzywny przymuszającej na dany podmiot do publicznej wiadomości. 
Wprawdzie jednorazowo wymierzana grzywna przymuszająca nie może 
przekraczać 3600 euro, jednakże to ograniczenie nie odnosi się do sumy 
nałożonych wcześniej grzywien przymuszających67.  Zgodnie z §24 ust. 4 
FBG i § 283 ust. 5 kodeksu przedsiębiorców, jeżeli ustawowy przedstawi-
ciel średniej wielkości68 spółki kapitałowej nie wypełnia swoich obowiąz-
ków nawet po nałożeniu kolejnej grzywny, to wielkość grzywny przymu-
szającej może wynieść nawet trzykrotność nałożonej wcześniej grzywny. 
Jeżeli ustawowy przedstawiciel dużej wielkości69 spółki kapitałowej nie 
wypełnia swoich obowiązków nawet po nałożeniu kolejnej grzywny, to 
wielkość grzywny przymuszającej wynosić może sześciokrotność nałożo-
nej wcześniej grzywny. Podstawą do określenia wielkości spółki jest jej 
roczne sprawozdanie finansowe. Z kolei w razie naruszenia austriackich 
przepisów zobowiązujących do złożenia dokumentów księgowych, gdy 
w ciągu dwóch miesięcy dana osoba nadal nie wypełnia wskazanych obo-
wiązków, sąd ponawia grzywnę również w wysokości od 700 do 3600 
euro oraz treść postanowienia podaje do publicznej wiadomości. Nakła-
danie dalszych grzywien jest w tym wypadku dopuszczalne.

5. Zakres podmiotowy sankcji

Zgodnie z art. 24  § 1 ustawy o KRS, grzywna w prawie polskim nakła-
dana jest na zobowiązanych do złożenia wniosku o wpis70.

W Niemczech zagrożenie grzywną przymuszającą i sama grzywna 
są kierowane do przedstawicieli spółki (piastunów organów), na których 
spoczywa dany obowiązek – postępowanie przymuszające może być kie-
rowane wyłącznie w stosunku do osób fizycznych, reprezentujących spół-
kę (a zatem w szczególności członków zarządu, likwidatorów) lub do osób 
na innej podstawie zobowiązanych z mocy ustawy do dokonania określo-
nej czynności za spółkę. Nie jest ono inicjowane w stosunku do całego 
organu – zarządu, lecz zawsze w stosunku do jego poszczególnych człon-

67 Ch. Zib, M. Dellinger, dz. cyt., s. 362.
68 Por. § 221 ust. 2 kodeksu przedsiębiorców (Unternehmensgesetzbuch).
69 Por. § 221 ust. 3 kodeksu przedsiębiorców (Unternehmensgesetzbuch).
70 Por. także A. Michnik, dz. cyt., s. 163; odmiennie Ł. Zamojski, Ustawa o Krajowym…, 

s. 184 -185.
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ków osobiście71. Sporne w Niemczech jest obecnie, czy spółka może być 
adresatem grzywny przymuszającej, przy czym dominujące stanowisko, 
zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie, taką możliwość wyklucza72. 
Natomiast już adresatem wezwania (i stroną postępowania) w przedmio-
cie złożenia dokumentów księgowych  mogą być zarówno członkowie 
organu spółki, uprawnionego do jej reprezentacji (bez znaczenia pozostaje 
tu wewnętrzny podział obowiązków w ramach organu), jak również sama 
spółka kapitałowa (§ 335 ust. 1 zd. 2 kodeksu handlowego)73. Jeśli spółka 
nie ma członków zarządu lub osób uprawnionych do jej reprezentacji, do-
ręczenie dokonywane jest w przypadku spółki z o.o. wobec wspólników 
(wspólnicy są uprawnieni do reprezentacji biernej spółki na podstawie § 
35 ust. 1 ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością), a w przy-
padku spółki akcyjnej wobec członków rady nadzorczej. Umożliwia to na-
łożenie kary porządkowej (kar porządkowych) na spółkę i egzekwowanie 
do skutku z majątku spółki. W razie bezskuteczności egzekucji z majątku 
spółki grzywna porządkowa nakładana jest na osoby uprawnione i zobo-
wiązane do jej reprezentacji.

W końcu system austriacki przewiduje nałożenie grzywny zarówno 
na osoby reprezentujące podmioty wpisane do rejestru, jak i na same te 
podmioty74. Co więcej, nałożenie grzywny w postępowaniu przymuszają-
cym na jedną osobę nie wyklucza nałożenia jej również na inny podmiot75. 
Ponieważ obowiązek reprezentacji spółki nie obejmuje wspólników spó-
łek kapitałowych, nie można w stosunki do nich nakładać grzywien przy-
muszających, nawet w sytuacji, gdy brak jest członków organów spółki 
uprawnionych do jej reprezentacji76.

71 Por. T. Schemmann, dz. cyt., komentarz do § 388, cyfra brzegowa 6; U. Baumiller, 
D. Harders, dz. cyt., komentarz do § 388, cyfra brzegowa 14. Jeśli jednak czynność może być 
dokonana jedynie poprzez kilku z nich działających łącznie (np. w związku z reprezentacją 
łączną), to nie stosuje się postępowania przymuszającego w stosunku do pojedynczych 
osób, lecz do tych, którzy nie wykonują obowiązku – tak: orzeczenie Oberstes Landesgericht 
Hamm „Justizministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen” 1959, s. 32.

72 Tak m. in.: N. Preuss [w:] H. Oetker (red.), Kommentar zum Handelsgesetzbuch, 
Monachium 2011, s. 225-226; K. Hopt [w:] K. Hopt, H. Merkt, A. Baumbach, Beck’sche 
Kurzkommentare. Handelsgesetzbuch, Monachium 2010, oraz M. Seifert [w:] O. Haag, 
J. Löffler, Praxiskommentar zum Handelsrecht, Münster 2009, s. 157.

73 Tak: orzeczenie Sądu Krajowego w Bonn z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie  
30 T 537/09.

74 Ch. Zib, M. Dellinger, dz. cyt., s.356
75 Por. orzeczenie Oberster Gerichtshof z dnia 18 lipca 2011 r., 6 Ob. 161/11m, teza 5. 
76 Ch. Zib, M. Dellinger, dz. cyt., s. 357.



Postępowanie przymuszające przed sądem rejestrowym w ujęciu prawnoporównawczym 97

6. Wykonanie obowiązku a postępowanie przymuszające

W systemie prawa polskiego, jeżeli obowiązkowy wpis do rejestru zo-
stał dokonany lub postępowanie zostało umorzone, to niezapłacone do 
tego momentu grzywny ulegają umorzeniu77. Z założenia powinno to 
działać motywująco na obowiązanego do złożenia wniosku o wpis, aby 
obowiązek ten spełnił, natomiast drugorzędny wydaje się być aspekt 
penalny. W przypadku spełniania obowiązku sąd rejestrowy umarza 
bowiem postępowanie przymuszające wraz z ewentualnymi niewyko-
nanymi grzywnami nałożonymi w jego toku, a wniosek o dokonanie bra-
kującego wpisu/uzupełnienie braków rozpatrywany jest już pod nową 
sygnaturą. Grzywny zapłacone nie podlegają zwrotowi. Z kolei specyfi-
ką prawa austriackiego jest to, że grzywny przymuszające egzekwowa-
ne są nawet, jeżeli obowiązek został spełniony bądź jego spełnienie stało 
się niemożliwe. Austriacka doktryna wskazuje, że grzywna jako środek 
przymuszający nie może on być tylko „pustym”, potencjalnym zagroże-
niem, lecz powinien wywierać realny nacisk i wpływać na wolę danego 
podmiotu. Stąd też pojawiła się obawa, że rezygnacja w takim przypadku 
z egzekucji grzywny prowadzić mogłaby do złej praktyki spełniania da-
nych obowiązków dopiero po wezwaniu przez sąd78. 

7. Koszty postępowania

W systemie prawa polskiego spółka jest zobowiązana do uiszczania 
kosztów sądowych, które obejmują m.in. opłaty i wydatki, ponieważ 
zgodnie z przepisem art. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cy-
wilnych79 jest stroną, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub 
powoduje wydatki.

W Niemczech spółka obciążana jest kosztami postępowania przymu-
szającego. Analogicznie spółka obciążana jest kosztami zainicjowanego 
postępowania prowadzonego w wyniku niezłożenia dokumentów księ-

77 Dotyczy to tylko grzywien do tej pory niezapłaconych, grzywny zapłacone bądź 
ściągnięte nie podlegają zwrotowi.

78  F. Pilgerstorfer, Verwirkung im Zwangsstrafenverfahren des Firmenbuchs, „Recht der 
Wirtschaft“ 2000, z. 8, s. 263.

79 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, 
Dz.U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.
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gowych80. Obciążenie strony kosztami postępowania uzasadniono na eta-
pie tworzenia przepisów w ten sposób, że samo wszczęcie postępowania 
i wysyłanie wezwania łączy się często z poszukiwaniem adresu członków 
organu, uprawnionych do reprezentacji spółki, względnie samej spółki, 
aby wezwanie to można było doręczyć81. Jeśli obowiązek złożenia doku-
mentów księgowych zostanie wykonany w ciągu wyznaczonego terminu, 
to grzywny porządkowej nie nakłada się, lecz pozostaje obowiązek zapła-
ty kosztów postępowania. 

W Austrii spółka, na którą nałożono grzywnę, ma obowiązek uiszcze-
nia koszów postępowania przymuszającego, w szczególności kosztów 
wynikających z opublikowania treści orzeczenia o nałożeniu grzywny. 

8. Sankcje trwałe

Wobec braku oczekiwanych rezultatów spełnienia wymaganych obo-
wiązków, organom prowadzącym postępowanie przymuszające nadano 
kompetencje do zastosowania bardziej radykalnych środków. Jeśli polskie 
postępowanie przymuszające nie przyniesie skutków w postaci dokona-
nia wymaganego wpisu bądź złożenia dokumentów, następuje zakończe-
nie postępowania. Sąd rejestrowy może w takiej sytuacji wykreślić z urzę-
du wpis w rejestrze - w razie jego niezgodności z rzeczywistym stanem 
rzeczy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd rejestrowy może 
dokonać z urzędu wpisu odpowiadającego rzeczywistemu stanowi rze-
czy pod warunkiem, że dokumenty stanowiące podstawę wpisu znajdują 
się w aktach rejestrowych, np. w przypadku, gdy złożono uchwałę o po-
wołaniu nowego zarządu bez wniosku o wpis jego członków do KRS. 
Natomiast w sprawach dotyczących osobowej spółki handlowej wpisanej 

80 Sprzeciw może być zwykle skutecznie wniesiony jedynie w określonych (raczej 
wąsko ujętych) sytuacjach, w szczególności gdy dana spółka nie podlega obowiązkowi 
składania dokumentów księgowych (np. z uwagi na objęcie jej dokumentami księgowymi 
sporządzanymi w ramach koncernu), spełniła uprzednio swój obowiązek, czy też ma 
w umowie spółki ustalony rok obrachunkowy nieodpowiadający rokowi kalendarzowemu 
– por. A. Wenzel, Die Offenlegungspflicht von Jahresabschlüssen und das Ordnungsgeldverfahren 
nach § 335 HGB, „Betriebsberater” 2008, z. 15, s. 769.  

81 Tak: Bundestagsdrucksache 16/2781, s. 83. Na marginesie warto dodać, że dopiero 
od niedawna w Niemczech ujawnia się w rejestrze handlowym adres spółki, a nie tylko 
jej siedzibę.
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do KRS sąd może orzec nawet o jej rozwiązaniu (art. 25 k.s.h.)82. Z kolei 
jeżeli obowiązków rejestrowych nie wykonuje osoba prawna wpisana do 
rejestru, sąd może ustanowić dla niej kuratora na okres nieprzekraczający 
jednego roku. Jeśli jednak po ustanowieniu dla niej kuratora osoba praw-
na złoży wniosek o wpis lub dokumenty, do złożenia których była zobo-
wiązana zgodnie z art. 24 ust. o KRS, osoba ta może równocześnie wnosić 
o odwołanie kuratora83. 

Podobne sankcje, tj. ustanowienie kuratora oraz wykreślenie spółki 
z rejestru, zostały przewidziane w prawie niemieckim. Praktyka sądo-
wa dotycząca stosowania przepisów o postępowaniu przymuszającym 
w Niemczech, jeśli spółka kapitałowa nie ma zarządu, zna możliwość za-
niechania wdrożenia postępowania przymuszającego, czy też egzekucji 
w ramach takiego postępowania grzywny przymuszającej, gdy nie ma 
kogo nią obciążyć (brak osoby zobowiązanej do wykonania obowiązku 
za spółkę)84. Możliwe jest skierowanie wezwania w stosunku do osoby, 
która według wiedzy sądu została powołana na funkcję członka zarządu, 
lecz jeśli ona temu zaprzeczy, to nie ma podstaw, aby karać ją grzywną 
przymuszającą. Pozostaje ewentualnie droga ustanowienia kuratora (Not-
geschäftsführer), co jednak na tle prawa niemieckiego nie może nastąpić 
z urzędu, lecz jedynie na wniosek. Ewentualnie bywa wtedy rozważane 
zbadanie spółki pod kątem wykreślenia jej z urzędu przez sąd z rejestru 
(Löschung der Gesellschaft), lecz zależy to zawsze od spełnienia przesłanki 
braku majątku po stronie spółki85. 

82 Na podstawie przepisów art. 25 k.s.h. oraz art. 26 ustawy o KRS sąd rejestrowy 
może bowiem z ważnych powodów na podstawie art. 25 KRS orzec o rozwiązaniu spółki 
jawnej, komandytowej, komandytowo – akcyjnej lub partnerskiej bądź ustanowić dla nich 
likwidatora, jeżeli pomimo stosowania grzywny nie wywiązują się z obowiązku złożenia 
wniosku o wpis bądź wymaganych dokumentów. Wszystkie podane przesłanki muszą 
wystąpić łącznie, a więc: spółka nie złożyła wniosku bądź dokumentów, została wezwana 
pod rygorem zastosowania grzywny, w następstwie czego sąd nałożył grzywnę, a także 
zaistniały ważne powody. Pod pojęciem „ważne powody” należy rozumieć wszystkie, 
które uniemożliwiają dalsze funkcjonowanie spółki, jest to np. brak umowy spółki bądź jej 
siedziby Por. E. Marszałkowska – Krześ, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym - Komentarz, 
Warszawa 2001, s. 44.

83 Por. art. 31 k.p.c. 
84 L. Michalski, S. Heyder, Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesellschaften mit 

beschränkter Haftung, Monachium 2008, § 79, cyfra brzegowa 16.
85 Na marginesie warto wskazać, że w odniesieniu do spółek, które nie mają majątku, 

wdrażana jest w Niemczech dosyć szybka procedura ich wykreślenia z urzędu, bez 
przeprowadzania postępowania likwidacyjnego (na podstawie § 394 FamFG) - jeśli bowiem 
sąd rejestrowy ma przypuszczenia, że dana spółka zaprzestała prowadzenia działalności 
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W systemie austriackim również przewidziano sankcje o charakterze 
trwałym, w szczególności możliwość wykreślenia spółki z rejestru. Jeżeli 
spółka nie ma zarządu, to nie nakłada się na nią grzywny w postępowa-
niu przymuszającym, gdyż brak jest organu, który można byłoby wezwać 
do uzupełnienia braków, lub na który grzywna powinna być nałożona. 
Jeżeli stan taki trwa dłuższy czas, przeważnie około 2 lat, a spółka w cią-
gu tego okresu nie składa sprawozdań finansowych, to wszczynana jest 
procedura wykreślenia spółki z urzędu na podstawie § 40 FBG, przy czym 
sąd uwzględnia reakcję zainteresowanej spółki86. Jeżeli brak jest jakiego-
kolwiek działania ze strony spółki, to po uzyskaniu zgody urzędu skarbo-
wego nastąpić może jej wykreślenie z rejestru z urzędu. W prawie austria-
ckim obowiązuje bowiem domniemanie braku majątku spółki, jeżeli nie 
składa ona przez dwa kolejne lata rocznych sprawozdań finansowych87.

III. Zakończenie

Podsumowując rozważania zawarte w niniejszym opracowaniu moż-
na stwierdzić, że zarówno przepisy prawa unijnego, jak i potrzeba bez-
pieczeństwa obrotu wymagają od sądów rejestrowych nie tylko udostęp-
nienia przekazanych im przed podmioty podlegające wpisowi do rejestru 
przedsiębiorców wymaganych danych, lecz w zakresie określonym treś-
cią art. 2 dyrektywy 2009/101/WE również podjęcia działań w celu wyeg-
zekwowania od podmiotu obowiązku złożenia wymaganych dokumen-
tów. We wszystkich przywołanych w niniejszym opracowaniu systemach 

(nicht werbende Gesellschaft), nie ma z nią kontaktu, to sędzia (już nie referendarz) 
podejmuje badanie w kierunku rozważania jej wykreślenia z urzędu. Przesłanką 
wykreślenia spółki z rejestru z urzędu jest brak majątku (Vermögenslosigkeit). Postępowanie 
przymuszające oraz postępowanie w przedmiocie wykreślenia spółki z rejestru z urzędu 
mogą być prowadzone równolegle, przy czym z uwagi na zasadę proporcjonalności 
sąd rejestrowy powinien najpierw podjąć próbę doprowadzenia do ujawnienia danych 
poprzez wdrożenie postępowania przymuszającego - tak: BayObLG NJW-RR 1986, 
1362; OLG Frankfurt NJW-RR 1995, 298 oraz J. Heinemann, dz. cyt., komentarz do § 388 
FamFG, cyfra brzegowa 8). W wybranych (nielicznych) sytuacjach, jak np. w przypadku 
niedopuszczalnej firmy, istnieje również możliwość dokonania przez sąd rejestrowy 
wykreślenia wpisu z urzędu (Amtslöschung) - tak przykładowo: M. Seifert, dz. cyt.,  s. 159.

86 Doręczenie o zagrożeniu wykreśleniem doręczane jest wspólnikom danej spółki na 
podstawie § 41 FBG.

87 Tak: § 40 ust. 1 zd. 2 FBG.
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prawnych funkcję tę pełnić powinno przede wszystkim postępowanie 
przymuszające. 

Analiza systemów prawa niemieckiego oraz austriackiego, z uwzględ-
nieniem praktyki stosowania prawa, pozwala sformułować wniosek, że 
również w tych krajach efektywność postępowań przymuszających w po-
stępowaniu przed sądem rejestrowym napotyka na bariery. Wynika to prze-
de wszystkim z tego, że w praktyce informacja o nieujawnieniu obligato-
ryjnych danych rzadko trafia do sądu rejestrowego. Nie mając zaś takiej 
wiedzy, nie zainicjuje on postępowania przymuszającego. Stąd też takie po-
stępowania (poza przymuszaniem do złożenia dokumentów księgowych) 
są dosyć rzadkie. Zarówno w Austrii, jak i w Niemczech widoczna jest jed-
nak w ostatnich latach tendencja do zaostrzania przepisów, w szczególno-
ści w odniesieniu do obowiązku składania sprawozdań finansowych, i zna-
czące zwiększenie wykonywania tego obowiązku przez przedsiębiorców. 
Stosowane rozwiązania organizacyjne i informatyczne w połączeniu z wy-
sokimi grzywnami bardzo wzmacniają efektywność przepisów wprowa-
dzających obowiązek składania sprawozdań finansowych. W celu zwięk-
szenia skuteczności postępowania przymuszającego w Polsce, w świetle 
dokonanych powyżej analiz prawnoporównawczych, należałoby zastano-
wić się nad przejęciem niektórych rozwiązań istniejących w porównywa-
nych systemach prawnych. Po pierwsze, warto byłyby rozważyć rozsze-
rzenie katalogu podmiotów, wobec których można wymierzać grzywnę, 
tak aby grzywna mogła być nakładana również na sam podmiot, którego 
wpis dotyczy, lub ewentualnie na wspólników spółek. Dotyczyć to powin-
no w szczególności sytuacji, gdy grzywna nałożona na obowiązanego (obo-
wiązanych) do reprezentacji spółki nie została zapłacona, a obowiązek nie 
został wykonany, lub braku w danej spółce osób uprawnionych i zobowią-
zanych do jej reprezentacji. Warto byłoby przejąć stosowane w analizowa-
nych obcych prawodawstwach próby radzenia sobie z sytuacjami braku 
kontaktu ze spółką, m.in. jak w Niemczech – traktowanie wspólników lub 
rady nadzorczej jako zobowiązanych do wykonania obowiązku, w połącze-
niu z nakładaniem grzywien na samą spółkę. Po drugie, uzasadnione było-
by wzmocnienie represyjności grzywny, poprzez egzekwowanie jej nawet 
w przypadku, gdy obowiązek został wykonany po uprzednim nałożeniu 
grzywny. Po trzecie, w sytuacjach szczególnych, a mianowicie w przypad-
ku niewykonania obowiązku przedłożenia dokumentów księgowych, na-
leżałoby zastanowić się nad rezygnacją z etapu polegającego na wzywaniu 
do wypełnienia obowiązku, na rzecz domniemania, że upływ określonego 
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czasu niewykonywania obowiązku jest wystarczającą podstawą do nałoże-
nia grzywny. Jak pokazuje analiza prawa niemieckiego oraz austriackiego, 
ważnym dopełnieniem sankcji z zakresu postępowania przymuszającego 
jest możliwość sprawnego wykreślenia spółki z urzędu z rejestru, zawsze 
jednak w oparciu o przesłankę braku majątku spółki88. Takie rozwiązanie 
pozwoliłoby w większym stopniu zapewnić bezpieczeństwo obrotu gospo-
darczego i z pewnością byłoby czynnikiem motywującym do dokonywa-
nia stosownych wpisów w rejestrze i usuwającym z obrotu podmioty przez 
wiele lat nieprzejawiające żadnej aktywności.

Słowa kluczowe: postępowanie przymuszające,  wpis do KRS, grzywna, po-
stępowanie rejestrowe, sankcje w postępowaniu przymuszającym, wszczęcie 
postępowania przymuszającego, cel postępowania przymuszającego, fazy 
postępowania przymuszającego, zakres podmiotowy i przedmiotowy postę-
powania przymuszającego, koszty postępowania przymuszającego, wykre-
ślenie spółki z urzędu, sąd rejestrowy.

THE COMPULSORY PROCEEDING BY THE REGISTRY COURT IN  
A COMPARATIVE STUDY

S u m m a r y

The topic of the article is a legal analysis of the compulsory proceeding in 
a registration proceeding in Poland, Germany and Austria. This work presents 
the current state of EU law, than Polish, German and Austrian regulations in 
this area. The authors come to the conclusions that based on the Directive 
2009/101/EC the Member States not only have to make the data passed on by 
the entrepreneurs available, but also to a specific extent (not only regarding 
to the accounting documents) they have to take actions in order to enforce the 
duties to submit the required documents. The purpose of the compulsory pro-
ceeding is to perform the obligation using the measures provided by the law 
in the form of sanctions. These sanctions consist of sanctions in the strict sense 
and broad sense. The authors describe the course of compulsory proceeding 
taking into account differences in the countries and the proceeding’s division 
in stages. The subjective scope and the proceeding’s costs are also explained, 
as well as the impact of the fulfillment of an obligation to the conduct. The 
authors state that in Germany and in Austria alike there is a noticeable ten-

88 Można przy tym zauważyć, że egzekwowanie grzywien nakładanych w postę- 
powaniu przymuszającym na samą spółkę mogłoby przyczynić się do zaistnienia sytuacji 
braku majątku spółki.
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dency to tighten the legal provisions, in particular in regard to the obligation 
to submit the financial statements, and in effect to increase the enforceability 
of the obligation by the entrepreneurs. The summary includes the conclusions 
concerning the analysis of low efficiency of the compulsory proceeding and 
the demands directed to the legislators.  

Keywords: compulsory proceeding, registration to KRS (Registrar of Compa-
nies), fine, registration proceeding, sanctions in the compulsory proceeding, 
initiation of the compulsory proceeding, purpose of the compulsory procee-
ding, phases of the compulsory proceeding, subjective and objective scope of 
the compulsory proceeding, costs of the compulsory proceeding, liquidation 
of a company, registration court.

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПЕРЕД РЕЕСТРОВОМ СУДЕ  
В ЗАКОНОСРАВНЕНИИ

P е з ю м е

Темой статьи являетса анализ и сравнение принудительного про-
изводства в Польши, Германии и Австрии. Работа указует право дей-
ствующее в этой области в Эвропейском союзе, потом решения поль-
ские, немецкие и австрийске. Авторы проходят к выводу, что на фоне 
директива  2009/101/WE, к обороту требуется нетолько доступность 
данных предпринимателей страны-члена, тоже в определенном объе-
ме (не только тгог что касается бугхальтерных документов) решений на 
счет взыскании от субъекта выполнения обзанности подачи всех доку-
ментов. Целью принудительнгог производства является приведение к 
исполнению обязанности субъектом с помощью предусмотренных за-
коном средств. Санкции разделяются на санкции sensu largo и sensu 
stricte. Авторы описывают принудительного производстав, учитывая 
разницы в странах, тоже раздел производства на этапы. Авторы разяс-
нили субъективный объем и стоимость производства, а тоже вилияние 
обязанности на производство. Авторы констатируют, что так как и в 
Австрии и Германии появляются тенденции к обострению правил, в 
особенности тех которые касаются обязанности предложения финан-
сого отчета, что увеличило числ предпринимателей выполняющих эту 
обязанность. Суммирование заключает предложения, касающиеся ана-
лиза причин низкой эффективности принудительного производства и 
требования de lege ferenda.

Слова-ключи: принудительное производство, запись ГТР (Государствен-
ный торговый реестр), штраф, реестровое производство, санкции в при-
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нудительном производстве, возбуждение принудительнгог производства, 
цель принудительного производства, фазы принудительного производ-
ства, субъективный и предметный обьема принудительного производства, 
стоимость принудительного производства, исключение общества учре-
ждением, реестровый суд.
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a elektroniczny tryb składania wniosku o wpis spółki  

z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego

I. Wprowadzenie

Reforma niemieckiego Kodeksu Handlowego (Handelsgesetzbuch, da-
lej w skrócie: HGB)1 i innych ustaw, dokonana nowelą w postaci ustawy 
o elektronicznym Rejestrze Handlowym i Rejestrze Spółdzielni, jak rów-
nież Rejestrze Przedsiębiorstw z dnia 10 listopada 2006 r., która weszła 
w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.2 (dalej w skrócie od niemieckiego tytułu 
ustawy: EHUG), wprowadziła m.in. rewolucyjne zmiany w zakresie pro-
cedury zgłaszania do niemieckiego Rejestru Handlowego (Handelsregister, 
w skrócie: HR) podmiotów podlegających wpisowi do tego rejestru w za-
kresie procedury dokonywania wpisów do tego rejestru, a także w zakre-
sie sposobu składania dokumentów do akt rejestrowych3. Na etapie prac 

* Dr, LLM, Uniwersytet Wrocławski. 
1 Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897, RGBl., s 219/BGBl. III/FNA 4100-1 z późn. zm.
2 Gesetz über elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das 

Unternehmensregister [EHUG] vom 10. November 2006, BGBl. I, s. 2553 (nr 52).
3 Reforma dokonana ustawą EHUG doprowadziła do całkowitego przestawienia 

Rejestru Handlowego na system elektroniczny: oprócz elektronicznego trybu zgłaszania 
podmiotów i składania dokumentów do rejestru, cały rejestr prowadzony jest w systemie 
elektronicznym, stosowne obwieszczenia następują w formie elektronicznej, a dane z reje-
stru dostępne są również w tej formie. Wspomnianą reformą został objęty również rejestr 
spółek partnerskich (Partnerschaftsregister). Ponadto wprowadzono tryb elektronicznego 
składania sprawozdań finansowych i ich elektronicznej publikacji w elektronicznym Mo-
nitorze Federalnym. Wprowadzono także elektroniczny Rejestr Przedsiębiorstw o funkcji 
portalu, za pomocą którego można uzyskać dostęp do wszystkich podlegających obowiąz-
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nad projektem EHUG sporna była kwestia udziału notariusza w procesie 
zgłaszania podmiotów i dokonywania wpisów do Rejestru Handlowe-
go4. Ostatecznie utrzymano istniejący już w poprzednim stanie prawnym 
wymóg udziału notariusza w czynnościach towarzyszących zgłoszeniu 
danych celem wpisu do Rejestru Handlowego. Jednakże wprowadzony 
przez EHUG wymóg dokonywania wszelkich zgłoszeń, a także składa-
nia wszelkich dokumentów do Rejestru Handlowego wyłącznie w for-
mie elektronicznej, doprowadził de facto do zwiększenia roli notariusza 
w procedurze rejestracji podmiotów podlegających wpisowi do Rejestru 
Handlowego i w procedurze dokonywania wpisów do tego rejestru. W ni-
niejszym opracowaniu przedstawiona zostanie procedura zgłaszania do 
Rejestru Handlowego niemieckiej spółki z o.o. (Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung, w skrócie: GmbH), jako jednego z podmiotów podlegających 
wpisowi do niemieckiego Rejestru Handlowego5, z punktu widzenia 
uprawnień i obowiązków notariusza. Uwzględnione zostaną przy tym 
praktyczne, w tym techniczne, problemy i zagadnienia związane z wyko-
nywaniem nałożonych na notariat niemiecki, a wynikających z obecnego 
kształtu regulacji HGB, obowiązków. Przedstawienie niemieckiej reformy 
Rejestru Handlowego i innych rejestrów stanowić ma komparatystyczny 
punkt odniesienia zarówno w dyskusji nad wprowadzonymi do Kodeksu 
spółek handlowych6 oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym7 zmia-
nami dotyczącymi elektronicznego trybu rejestracji spółki z o.o., której 

kowi publikacji danych przedsiębiorstw. EHUG wprowadziła również szereg szczegóło-
wych zmian, których omówienie wykracza poza ramy niniejszego opracowania. W tym 
miejscu należy wspomnieć jedynie o jednej z nich, jaką jest rezygnacja przez ustawodawcę 
niemieckiego z dotychczasowego wymogu składania do rejestru własnoręcznego podpisu, 
w postaci jego wzoru, przez członków zarządu i prokurentów.

4 K. Hopt, [w:] K. Hopt/A. Baumbach, Handelsgesetzbuch, München 2010, § 12, nb. 1.
5 Niemiecki Rejestr Handlowy dzieli się na dwa działy: A i B. Do działu A wpisywanie 

są kupcy rejestrowi będący osobami fizycznymi (Einzelkaufmann, Einzelkaufleute), niemie-
ckie spółki jawne (Offene Handelsgesellschaft, OHG), komandytowe (Kommanditgesellschaft, 
KG, w tym GmbH & Co. KG), europejskie zgrupowania interesów gospodarczych (Euro-
päische Wirtschaftliche Interessenvereinigung, EWIV) i przedsiębiorstwa sektora publicznego 
(Unternehmen öffentlicher Körperschaften). W dziale B wpisuje się spółki akcyjne (Aktiengesell-
schaft, AG), spółki komandytowo-akcyjne (Kommanditgesellschaft auf Aktien, KGaA) spółki 
z o.o. (GmbH), spółki europejskie (SE) oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (Versi-
cherungsvereine auf Gegenseitigkeit).

6 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Dz.U. Nr 94, poz. 
1037 z późn. zm.

7 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tekst jednolity – 
Dz.U. 2007, Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.
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umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnianego 
w systemie teleinformatycznym,8 jak i w przyszłej dyskusji nad szerszą 
reformą Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie dokonywania wpisów 
do Rejestru Przedsiębiorców i innych rejestrów, która z pewnością będzie 
miała miejsce.

II. Elektroniczne zgłoszenie niemieckiej GmbH do Rejestru  
  Handlowego przez notariusza – regulacja prawna

1. Regulacja § 12 HGB

a) Uwagi ogólne

Kluczowe dla omawianej problematyki przepisy zawarte są w § 12 
HGB9. Zgodnie z § 12 ust. 1 HGB, w brzmieniu nadanym temu przepisowi 
nowelą w postaci EHUG, „zgłoszenia do wpisu w Rejestrze Handlowym 
należy składać elektronicznie w formie publicznie poświadczonej. Taka 
sama forma wymagana jest dla pełnomocnictwa do zgłoszenia. Następ-
cy prawni uczestnika mają obowiązek udowodnić następstwo prawne za 
pomocą dokumentu publicznego, o ile to możliwe”. Stosownie do § 12 
ust. 2 HGB „dokumenty należy składać elektronicznie. Jeżeli wymagane 
jest złożenie oryginału lub zwykłego odpisu albo dla dokumentu przewi-
dziana jest forma pisemna, wystarczy przekazanie (w znaczeniu: przesła-
nie; uwaga własna PMW) elektronicznego zapisu (danych; uzupełnienie 
PMW); jeżeli należy złożyć dokument sporządzony notarialnie (akt no-

8 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 
oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 92, poz. 531.

9 Oryginalne brzmienie § 12 HGB jest następujące:
„(1) Anmeldungen zur Eintragung in das Handelsregister sind elektronisch in öffent-

lich beglaubigter Form einzureichen. Die gleiche Form ist für eine Vollmacht zur Anmel-
dung erforderlich. Rechtsnachfolger eines Beteiligten haben die Rechtsnachfolge soweit 
tunlich durch öffentliche Urkunden nachzuweisen.

(2) Dokumente sind elektronisch einzureichen. Ist eine Urschrift oder eine einfache 
Abschrift einzureichen oder ist für das Dokument die Schriftform bestimmt, genügt die 
Übermittlung einer elektronischen Aufzeichnung; ist ein notariell beurkundetes Doku-
ment oder eine öffentlich beglaubigte Abschrift einzureichen, so ist ein mit einem einfa-
chen elektronischen Zeugnis (§ 39a des Beurkundungsgesetzes) versehenes Dokument zu 
übermitteln.“
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tarialny, wyjaśnienie PMW) albo publicznie poświadczony odpis, należy 
przekazać dokument zaopatrzony zwykłym świadectwem elektronicz-
nym (§ 39a ustawy o sporządzaniu dokumentów, Beurkundungsgesetz)”.

b) § 12 ust. 1 HGB

Cytowany przepis § 12 ust. 1 HGB dotyczy wszelkich zgłoszeń danych 
podlegających wpisowi do niemieckiego Rejestru Handlowego. Zgodnie 
z dominującym w doktrynie niemieckiej poglądem, zgłoszenie nie stano-
wi czynności prawnej, lecz oświadczenie mające znaczenie w postępowa-
niu sądowym (niem.: verfahrensrechtliche Erklärung) składane wobec sądu, 
które z uwagi na jego materialnoprawne znaczenie (ze względu na to, 
że stanowi ono chociażby jedną z czynności niezbędnych dla powstania 
spółki kapitałowej) cechuje się podwójną naturą10.

W omawianym przepisie zrezygnowano z konieczności składania 
wraz ze zgłoszeniem wniosku o wpis wzoru własnoręcznego podpisu 
osób uprawnionych do reprezentacji spółki (zarządców, prokurentów) 
poświadczanych następnie przez notariusza, które były do tej pory prze-
chowywane w aktach rejestrowych. Zachowano natomiast wymóg pub-
licznego (notarialnego) poświadczenia zgłoszenia wniosku o wpis do re-
jestru, przy czym – i to rozwiązanie stanowi przejaw reformy dokonanej 
EHUG – zgłoszenia należy dokonać elektronicznie.

Jak słusznie podkreśla K. Hopt w jednym z najbardziej popularnych 
komentarzy do HGB, zgłoszenia należy dokonać elektronicznie, poprzez 
złożenie poświadczonego publicznie pisemnego oświadczenia w ro-
zumieniu § 129 BGB oraz §§ 39 i n. niemieckiej ustawy o sporządzaniu 
dokumentów (Beurkundungsgesetz, w skrócie: BeurkG)11, przy czym po-
świadczenie publiczne odnosi się do prawdziwości podpisu, a nie do 
prawdziwości treści oświadczenia. Zarazem autor ten dodaje, że wspo-
mniane poświadczenie może nastąpić również poprzez tzw. zwykłe świa-
dectwo elektroniczne w rozumieniu § 39a BeurkG12.

W tym miejscu należy przyznać, że użyte w treści przepisu sformuło-
wanie „forma publicznie poświadczona” odnosi się, w świetle brzmienia 
zarówno § 129 ust. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Ge-
setzbuch, w skrócie: BGB), jak i § 40 BeurkG, a także określającego treść 

10 Tak K. Hopt, dz. cyt., § 12, nb. 1.
11 Beurkundungsgesetz vom 28. August 1969, BGBl. I, s. 1513, FNA 303-13 z późn. zm.
12 K. Hopt, dz. cyt., § 12, nb. 1.
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zgłoszenia § 8 niemieckiej ustawy o spółkach z o.o. (w niem. skrócie: 
GmbHG)13, do formy podpisu notarialnie poświadczonego. Forma ta, sto-
sownie do § 129 ust. 2 BGB może zostać zastąpiona formą aktu notarial-
nego. Obydwie omawiane formy mają postać dokumentów. Wymieniona 
przez K. Hopta forma poświadczenia w postaci zwykłego świadectwa 
elektronicznego ma natomiast postać elektroniczną.

Podsumowując, należy stwierdzić, że nie budzi wątpliwości wymóg 
zachowania dla zgłoszenia wniosku o wpis danych do rejestru szeroko ro-
zumianej, bowiem obejmującej również zwykłe świadectwo elektronicz-
ne, formy podpisu notarialnie poświadczonego.

Ze stanowiska przestawionego przez K. Hopta nie wynika natomiast, 
w jaki sposób posiadające postać dokumentu i poświadczone notarialnie 
oświadczenie o zgłoszeniu wniosku o wpis danych do rejestru miałoby 
być następnie przekazane drogą elektroniczną do sądu rejestrowego pro-
wadzącego Rejestr Handlowy. Mogłoby zatem nasunąć się chociażby py-
tanie, czy wystarczającym byłoby przesłanie do sądu rejestrowego drogą 
elektroniczną skanu dokumentu zawierającego oświadczenie o zgłosze-
niu np. spółki z o.o. do rejestru z podpisem notarialnie poświadczonym. 
Taką, wydawałoby się „klasyczną”, interpretację analizowanego przepisu 
należałoby uznać za zbyt daleko idącą. Nie uwzględniałaby ona bowiem 
faktu zachowania w nowym brzmieniu omawianego przepisu wymogu 
formy notarialnie poświadczonej dla zgłoszenia wpisu do rejestru, co 
między innymi zapewnić ma bezpieczeństwo obrotu, jak i elektronicz-
nego trybu dokonywania zgłoszenia przy uwzględnieniu owych potrzeb 
bezpieczeństwa. Dlatego też za słuszny należy uznać dominujący w li-
teraturze i znajdujący swoje potwierdzenie w praktyce pogląd, zgodnie 
z którym w ramach systematyki ustawy o sporządzaniu dokumentów 
(BeurkG) wymóg elektronicznego złożenia zgłoszenia wniosku o wpis 
do rejestru w formie poświadczonej publicznie (notarialnie poświadczo-
nej, przypomnienie PMW) spełniony jest tylko wówczas, gdy zgłoszenie 
zostanie dokonane w postaci tzw. zwykłego świadectwa elektronicznego 
zgodnie z § 39a BeurkG14.

13 Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 20. Mai 1898, RGBl. S. 846, BGBl. III/FNA 4123-1 
z późn. zm.

14 Zob. reprezentatywnie: D. Gassen, Die elektronische Handelsregisteranmeldung: Her-
ausforderung für den Notar, [w:] U. Noack (Hrsg.), Das neue Gesetz über elektronische Handels- 
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W praktyce zgłoszenie takie następuje poprzez wykorzystanie zwy-
kłego świadectwa elektronicznego w postaci elektronicznego notarialnie 
poświadczonego odpisu dokumentu zgłoszenia, które pierwotnie zostało 
opatrzone podpisem notarialnie poświadczonym, co zostanie szczegóło-
wo omówione w dalszej części opracowania.

Podkreślić należy, że powyższe uwagi dotyczą tylko zgłoszeń takich 
danych, które podlegają wpisowi do rejestru. Zgłoszenia do Rejestru Han-
dlowego, które nie prowadzą do wpisu danych do rejestru, nie wyma-
gają zachowania formy notarialnego poświadczenia zgłoszenia wniosku 
o wpis do rejestru.

c) § 12 ust. 2 HGB

Przepis § 12 ust. 2 HGB dotyczy wszelkich dokumentów składanych 
do Rejestru Handlowego, zarówno tych, które są składane wraz z wnio-
skiem o wpis danych do rejestru i stanowiących podstawę wpisu, jak 
i tych, które są składane jedynie do akt rejestrowych i nie wiążą się z wpi-
sem danych do rejestru. Złożenie do rejestru dokumentów w postaci ory-
ginału, zwykłego odpisu albo takich, dla których przewidziana jest (zwy-
kła) forma pisemna, nie wymaga zachowania szczególnej formy, w tym 
użycia podpisu elektronicznego. Wystarczy zatem przesłanie zwykłego 
skanu takiego dokumentu.

Jeżeli natomiast wymagane jest złożenie do Rejestru Handlowego do-
kumentu sporządzonego notarialnie (aktu notarialnego) albo publicznie 
(notarialnie) poświadczonego odpisu, należy przekazać do sądu rejestro-
wego dokument zaopatrzony zwykłym świadectwem elektronicznym 
zgodnie z § 39a BeurkG. Dokument taki będzie miał zatem postać elektro-
nicznie poświadczonego odpisu w postaci zwykłego świadectwa elektro-
nicznego w formie przewidzianej w § 39a BeurkG.

2. Regulacja § 39a BeurkG

Zgodnie z treścią § 39a BeurkG, zatytułowanym „zwykłe świadectwo 
elektroniczne”, „poświadczenia i pozostałe świadectwa w rozumieniu  

und Unternehmensregister – EHUG. Veröffentlichungspflichten der Unternehmen, Köln 2007,  
s. 72.
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§ 3915 (BeurkG, przypomnienie PMW) mogą zostać sporządzone elektro-
nicznie. Wytworzony w tym celu dokument musi zostać opatrzony kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z ustawą o podpisach. 
Podpis ten powinien być zaopatrzony certyfikatem, który nadaje się do 
sprawdzenia przez czas nieokreślony. Z podpisem musi być powiąza-
ne potwierdzenie właściwości notariusza, które jest dokonywane przez 
właściwą jednostkę. Świadectwo powinno podawać miejsce i dzień wy-
stawienia”.

Cytowany przepis powstał przy aktywnym udziale przedstawicieli 
niemieckiego notariatu w pracach legislacyjnych poprzedzających uchwa-
lenie ustawy o stosowaniu elektronicznych form komunikacji w wymia-
rze sprawiedliwości (niem. skrót: JKomG)16. Jak podkreśla się w literatu-
rze, niemieccy notariusze nie stawiali oporu w procesie przechodzenia na 
obrót elektroniczny, lecz aktywnie zaangażowali się we współtworzenie 
rozwiązań prawnych i technicznych mających sprostać wyzwaniom no-
wego, elektronicznego medium komunikacji17.

Forma przewidziana w § 39a BeurkG różni się od stanowiącej odpo-
wiednik formy pisemnej, a uregulowanej w § 126a BGB, a także w ustawie 
o podpisach (niem.: Signaturgesetz) tzw. formy elektronicznej18. Cechuje się 
ona bowiem możliwością sprawdzania certyfikatu przez czas nieokreślo-
ny, dodatkowo zawiera ona potwierdzenie właściwości notariusza, które 
na trwale jest przypisanego do takiego kwalifikowanego podpisu, i wresz-
cie zawiera w sobie wskazanie miejsca i dnia dokonania czynności – wy-
stawienia świadectwa19.

15 § 39 BeurkG ma następującą treść: „Przy poświadczaniu podpisu albo znaku od-
ręcznego, albo złożenia podpisu imiennego [w znaczeniu wzoru podpisu, przypomnienie 
PMW], przy stwierdzeniu chwili przedłożenia dokumentu prywatnego, przy poświadcze-
niu wpisu w rejestrach publicznych, przy poświadczaniu odpisów, przedruków i (foto-
-,ksero-) kopii (odpisy) i przy pozostałych zwykłych świadectwach zamiast sporządzania 
aktu notarialnego wystarczy dokument, który musi zawierać świadectwo, podpis i wy-
tłaczaną albo kolorową pieczęć (pieczęć) notariusza, a także powinien podawać miejsce 
i dzień wystawienia (adnotacja).”

16 Gesetz über die Verwendung elektronischer Kommunikationsformen in der Justiz 
(Justizkommunikations-gesetz – JKomG) vom 22. März 2005, BGBl. I, s. 837 (nr 18).

17 D. Gassen, dz.cyt., s. 74.
18 Uregulowana w § 126a BGB forma elektroniczna stanowi z kolei odpowiednik bez-

piecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowa-
nego certyfikatu, który zgodnie z art. 78 ust. 2 k.c. stanowi równoważnik formy pisemnej.

19 Szerzej na temat zwykłego świadectwa elektronicznego D. Gassen, dz. cyt., s. 74.
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3. Regulacja wymogów technicznych dotyczących elektronicznej komunikacji 
z sądami na poziomie niemieckich krajów związkowych

Ustawodawca niemiecki nie zdecydował się na szczegółowe uregu-
lowanie trybu elektronicznego składania wniosków o wpis oraz doku-
mentów do rejestru. Przepis § 8a ust. 2 HGB zawiera natomiast delegację 
ustawową, zgodnie z którą rządy krajów związkowych zostały upoważ-
nione do wprowadzenia w drodze rozporządzeń szczegółowych posta-
nowień dotyczących elektronicznego prowadzenia Rejestru Handlowego, 
elektronicznego zgłoszenia, elektronicznego składania dokumentów, jak 
również ich przechowywania, o ile stosowne przepisy nie zostaną wyda-
ne przez Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości. Ponieważ nie zostało 
wydane stosowne rozporządzenie na płaszczyźnie federalnej, obecnie ist-
nieje w Niemczech 16 obowiązujących w poszczególnych krajach związ-
kowych rozporządzeń i towarzyszących im przepisów, które szczegóło-
wo regulują tryb elektronicznego składania wniosków o wpis do rejestru 
oraz składania dokumentów w drodze elektronicznej do akt rejestrowych. 
Mimo uregulowania elektronicznego postępowania rejestrowego na 
płaszczyźnie krajów związkowych, zachowano jednak w Niemczech spój-
ność i jednolitość regulacji, bowiem jeszcze przed wejściem EHUG w ży-
cie kraje związkowe opracowały rozporządzenie wzorcowe precyzujące 
tryb elektronicznych zgłoszeń. W rozporządzeniu tym przejęto założenia 
„organizacyjno-technicznych wytycznych dla komunikacji elektronicznej 
z sądami i prokuraturami” (niem. skrót: „OT-Leit”) uzgodnione na Fe-
deralno-Krajowej Konferencji Ministrów Sprawiedliwości20. Co prawda, 
samo rozporządzenie wzorcowe przewidywało, że szczegółowe kwestie 
dotyczące technicznej formy zgłoszeń oraz składania dokumentów zo-
staną doprecyzowane przez krajowe ministerstwa sprawiedliwości na 
stronach internetowych, stosownie do upoważnienia zawartego w § 3 
rozporządzenia wzorcowego, jednak i tak w praktyce zastosowano we 
wszystkich krajach związkowych jednolite standardy21.

Poszczególne rozporządzenia i wydane na ich podstawie obwiesz-
czenia22 regulują zatem techniczne szczegóły dokonywania zgłoszenia 

20 Por. D. Gassen, dz. cyt., s. 75.
21 Więcej na temat wdrażania elektronicznego postępowania rejestrowego na płasz-

czyźnie krajów związkowych: D. Gassen, dz. cyt., s. 74 i n.
22 W niniejszym opracowaniu tytułem przykładu cytowane będzie stosowne roz-

porządzenie i obwieszczenie Ministerstwa Sprawiedliwości Badenii Wirtembergii: 
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oraz składania dokumentów elektronicznych do sądu, przewidując, że 
dokonywane one będą na tzw. „elektroniczną skrzynkę pocztową sądów 
i administracji” (niem.: „Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach”, 
w skrócie: EGVP), która jest osiągalna za pomocą dostępnego nieodpłat-
nie oprogramowania do dokonywania zgłoszeń i przesyłania danych. 
Oprogramowanie to, o nazwie „EGVP-Client”, dostępne jest na stronie in-
ternetowej http://www.egvp.de23. Nie jest natomiast dopuszczalne doko-
nywanie zgłoszeń i składanie dokumentów drogą poczty elektronicznej24. 
W dalszej kolejności, obwieszczenia określają tryb rejestracji podmiotów 
w systemie EGVP i szczegółowy tryb dokonywania doręczeń. Obwiesz-
czenia przewidują dodatkowo limity dotyczące liczby i wielkości plików 
przesyłanych poprzez EGVP przy użyciu protokołu komunikacyjnego 
OSCI: maksymalna wielkość plików nie może przekraczać łącznie 30 MB, 
natomiast maksymalna liczba załączników w wiadomości wynosi – w za-
leżności od treści obwieszczeń w poszczególnych krajach związkowych 
– od 50 (Berlin) do 100 plików (Badenia Wirtembergia). Obwieszczenia 
regulują również formaty i wersje plików, które mogą być przesyłane dro-
gą elektroniczną, do których zalicza się m.in. pliki TIFF, Microsoft Word, 
Adobe PDF, UNICODE, czy wreszcie XML.

Szczególnie ważne są postanowienia rozporządzeń i obwieszczeń na-
kładające obowiązek przesyłania wraz ze zgłoszeniem wniosku o wpis 
w ramach wiadomości OSCI dodatkowego ważnego pliku XML, w któ-
rym to pliku muszą być zawarte minimalne dane przeznaczone do dalsze-
go przetwarzania przez sąd, takie jak sygnatura akt sprawy, a przy pierw-
szym zgłoszeniu – oznaczenie RegNEU, hasłowe określenie przedmiotu 
zgłoszenia, oznaczenie firmy lub nazwy podmiotu podlegającego zgłosze-
niu, a w przypadku nowego podmiotu – wnioskowane brzmienie firmy 
oraz oznaczenie osoby zgłaszającej wniosek o wpis. Ustalone struktury 

rozporządzenie – Verordnung des Justizministeriums über den elektronischen Rechts-
verkehr in Baden-Württemberg vom 11. Dezember 2006, GBl. 2006, s. 393 z późn. zm., 
w skrócie ElekRVerkV BW. Obwieszczenie o trybie składania dokumentów na portalu 
Ministerstwa Sprawiedliwości Badenii-Wirtembergii – Bekanntgabe des Einreichungs-
verfahrens – Bekanntgabe aufgrund Artikel 1 § 3 der Verordnung des Justizministeriums 
über den elektronischen Rechtsverkehr in Baden-Württemberg vom 11. Dezember 2006 
(GBl. S. 393), geändert durch Verordnung vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 405) und vom  
29. Juni 2010 (GBl. S. 508), dalej w skrócie: Obwieszczenie.

23 Dostęp: 7 lipca 2012 r.
24 Por. pkt 2 Obwieszczenia.
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danych są ponadto udostępnione na stronie http://www.xjustiz.de25. Ob-
wieszczenia określają również wymagania systemowe i sprzętowe oraz 
sposób przesyłania podpisów elektronicznych.

Ramy niniejszego opracowania nie pozwalają na przedstawienie 
szczegółów wymagań technicznych, systemowych i tych dotyczących for-
matu oraz zawartości poszczególnych plików przesyłanych do sądu reje-
strowego wraz z wnioskiem o wpis do Rejestru Handlowego. Procedura 
zgłoszenia danych zostanie przedstawiona w niezbędnym zakresie przy 
omawianiu praktycznych zagadnień towarzyszących rejestracji niemie-
ckiej spółki z o.o. przy udziale notariusza.

4. Dane podlegające zgłoszeniu do Rejestru Handlowego  
w przypadku GmbH

To, jakie dane podlegają wpisowi do Rejestru Handlowego i jaka po-
winna być treść zgłoszenia, określają przepisy dotyczące poszczególnych 
podmiotów podlegających wpisowi do rejestru. W przypadku niemieckiej 
spółki z o.o. (GmbH) są to §§ 8 i 10 GmbHG.

Zgłoszenie spółki z o.o. do Rejestru Handlowego, stanowiące w istocie 
wniosek o wpis, przybiera formę oświadczenia podpisanego przez wszyst-
kich zarządców26 (stosownie do wymogu zawartego w § 78 GmbHG), 
w którym informują oni o złożeniu wymaganych w § 8 ust. 1 HGB załącz-
ników do zgłoszenia: a) umowy spółki, b) dowodu powołania członków 
zarządu, jeżeli nie zostali oni powołani w umowie spółki, c) podpisanej 
przez zgłaszających listy wspólników ze wskazaniem nazwiska, imienia, 
daty urodzenia i miejsca zamieszkania wspólników, a także wartości no-
minalnej oraz numeru bieżącego (numerów bieżących) objętych przez nich 
udziałów; w przypadku zaś wnoszenia do spółki aportów – d) stosownych 
umów stanowiących podstawę określenia wkładów i sprawozdania z wnie-
sienia wkładów niepieniężnych, a także e) dokumentów świadczących 
o tym, że wartość aportu osiągnęła wartość nominalną obejmowanych za 
nie udziałów. W zgłoszeniu należy złożyć również oświadczenie zapewnia-
jące, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione sto-
sownie do wymogów § 7 ust. 2 i 3 GmbHG, i że przedmiot wkładu znajduje 

25 Pkt 4.4.1.2 Obwieszczenia [dostęp: 7 lipca 2012 r.]. 
26 Niem. Geschäftsführer – odpowiednik członka zarządu polskiej spółki z o.o.
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się ostatecznie w dyspozycji zarządców. Ponadto w zgłoszeniu członkowie 
zarządu (zarządcy) składają obowiązkowe oświadczenie o tym, że nie za-
chodzą w ich przypadku przeszkody uniemożliwiające im pełnienie funkcji 
zarządcy, a także, że zostali oni pouczeni o nałożonym na nich bezwzględ-
nym obowiązku udzielania sądowi informacji27. Ponadto w zgłoszeniu na-
leży wskazać krajowy adres lokalu spółki, a także rodzaj i sposób (zakres) 
reprezentacji spółki przez zarządców. Jeżeli w spółce został powołany pro-
kurent, zgłasza się również jego ustanowienie (§ 53 HGB).

Dane dotyczące GmbH, które podlegają wpisowi do Rejestru Handlo-
wego, określone są w § 10 GmbHG. Należą do nich: a) firma i siedziba 
spółki, b) krajowy adres lokalu spółki, c) przedmiot przedsiębiorstwa,  
d) wysokość kapitału zakładowego, e) dzień zawarcia umowy spółki oraz 
f) osoby zarządców, a także sposób reprezentacji spółki przez zarządców 
(dosłownie: uprawnienie członków zarządu do reprezentacji spółki). Po-
nadto wpisowi podlegają również, jeżeli są przewidziane w umowie spół-
ki: czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony, a także postanowienie o moż-
liwości podwyższenia kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych 
postanowień umowy spółki. Jeżeli zgłoszono do rejestru wniosek o wpis 
osoby uprawnionej do przyjmowania oświadczeń woli i doręczeń kie-
rowanych do spółki ze wskazaniem krajowego adresu tej osoby, dane te 
również wpisuje się do rejestru28.

III. Elektroniczne zgłoszenie GmbH do Rejestru Handlowego  
   przez notariusza – zagadnienia praktyczne

1. Utrzymanie wymogu udziału notariusza w procedurze zgłaszania  
podmiotów do Rejestru Handlowego

Jak już wspomniano, ustawodawca niemiecki utrzymał wymóg 
uczestnictwa notariusza w procedurze zgłaszania podmiotów do Rejestru 

27 Zob. szczegółowo: § 8 ust. 3 GmbHG.
28 Szczegóły dotyczące wpisywania danych spółki z o.o. do poszczególnych rubryk 

Rejestru Handlowego reguluje rozporządzenie o utworzeniu i prowadzeniu rejestru han-
dlowego z dnia 12 sierpnia 1937 roku – Verordnung über die Einrichtung und Führung des 
Handelsregisters (Handelsregisterverordnung – HRV) vom 12 August 1937, RMBl. 1937,  
s. 515 z późn. zm. Zob. § 43 HRV.
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Handlowego, która to kwestia na etapie prac nad reformą EHUG była 
przedmiotem sporów29. Zarówno zgłoszenie do Rejestru Handlowego, jak 
i złożenie wraz ze zgłoszeniem dokumentów sporządzonych pierwotnie 
w formie aktu notarialnego albo stanowiących notarialnie poświadczo-
ny odpis wymaga bowiem zachowania szczególnej formy elektronicz-
nej w postaci zwykłego świadectwa elektronicznego na podstawie § 39a 
BeurkG.

Jak podkreśla się w literaturze, wymóg zachowania formy podpisu 
notarialnie poświadczonego dla zgłoszenia podmiotu do Rejestru Han-
dlowego służy przede wszystkim zapewnieniu możliwości ustalenia toż-
samości podpisującego zgłoszenie. Ponadto, udział notariusza przy spo-
rządzaniu zgłoszenia umożliwia: a) sprawdzenie zdolności do czynności 
prawnych podpisującego, b) zapewnienie tego, że oświadczenia woli 
składane są bezpośrednio przed notariuszem [tzw. ochrona przed ukry-
tym przedstawicielstwem], c) zapewnienie składania oświadczenia woli 
w warunkach wolności od przymusu, a także d) wstępne ustalenie, czy 
wymagane podpisy składane są przez osoby rzeczywiście umocowane do 
reprezentowania podmiotu, w tym, że składane są one przez właściwą 
liczbę reprezentantów30.

Dodatkowo podnosi się, że notariusz nie tylko pomaga założycielom 
spółki zachować formalne wymogi określone w § 12 HGB, ale również 
doradza im na wstępnym etapie, kiedy składane są materialno-prawne 
oświadczenia woli, a także wpływa na to, że oświadczenia złożone zo-
staną w sposób formalnie prawidłowy, zwłaszcza wtedy, kiedy redaguje 
on osobiście treść zgłoszenia. Jego udział przyczynia się ponadto do usu-
nięcia ewentualnych przeszkód w dokonaniu wpisu podmiotu do reje-
stru, chociażby przez dopilnowanie zachowania formalnych wymogów 
zgłoszenia, w tym poprzez zażądanie przedłożenia przez zarządców do-
wodów wpłaty wkładów pieniężnych na obejmowane przez wspólników 
w spółce udziały. W tym zakresie notariusz spełnia rolę „przedłużonego 
ramienia sądu”, a jego udział stanowi istotny element w zapewnieniu pra-
widłowości wpisów do rejestru31.

29 Por. K. Hopt, dz. cyt.., § 12, nb. 1; U. Noack, Überlegungen zu Grundlinien eines Ge-
setzes über Elektronische Handelsregister und Unternehmensregister, „Notar“ 2005, s. 14 i n.; 
H. Willer, Die elektronische Handelsregisteranmeldung: Herausforderung für den Notar, [w:] 
U. Noack (Hrsg.), dz. cyt., s. 51.

30 D. Gassen, dz. cyt., s. 71.
31 Por. tamże, s. 72; H. Willer, dz. cyt., s. 51.
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Niezależnie od tego, zgodnie z § 2 GmbHG, zachowano wymóg formy 
aktu notarialnego zarówno dla zawarcia „klasycznej” umowy niemieckiej 
spółki z o.o., jak i umowy zawieranej przy pomocy wzorca (formularza) 
umowy, czyli tzw. protokołu wzorcowego (niem. Musterprotokoll)32. Powo-
łanie członków zarządu oraz sporządzenie listy wspólników przy „kla-
sycznym” trybie założenia GmbH33 nie wymagają natomiast zachowania 
formy aktu notarialnego ani podpisu notarialnie poświadczonego.

2. Elektroniczne zgłoszenie GmbH do Rejestru Handlowego jako reguła

Wraz z wejściem w życie, wprowadzonego ustawą JKomG34 z dniem  
1 kwietnia 2005 r., nowego przepisu § 39a BeurkG notariat niemiecki pod-
jął prace nad przygotowaniem programów zgodnych z elektronicznymi 
systemami rejestrowymi RegisSTAR i AUREG, mających zapewnić elek-
troniczną komunikację i przekazywanie danych sądom przy zastosowaniu 
zestandaryzowanego systemu zgłoszeń. Standaryzacja ta miała jednocześ-
nie uprościć procedurę zgłaszania spółek GmbH35. Ostatecznie stworzo-
no dwa programy przeznaczone dla notariuszy: o nazwie „XNotar” oraz 
„SigNotar”, które funkcjonują niejako w uzupełnieniu do wymienionego 
powyżej programu „EGVP-Client”, obsługującego elektroniczną skrzynkę 
pocztową sądów i administracji i umożliwiającego stronom i uczestnikom 
elektroniczne składanie pism procesowych, wniosków i dokumentów do 
sądów i urzędów, a także służącego do komunikacji między samymi są-
dami i urzędami.

Program „XNotar” umożliwia notariuszowi nie tylko przygotowanie 
zgłoszenia i złożenie wniosku o wpis podmiotu do Rejestru Handlowego 
wraz ze złożeniem wymaganych dokumentów w formie elektronicznej 
w taki sposób, że cały pakiet danych przesyłany jest za pomocą progra-
mu „EGVP-Client” do sądu rejestrowego, ale również zawiera narzędzie 

32 Szerzej na temat uproszczonego trybu zakładania niemieckiej spółki z o.o. przy wy-
korzystaniu tzw. protokołów wzorcowych zob.: P. M. Wiórek, Ustawowe wzorce umowy spół-
ki z ograniczoną odpowiedzialnością w niemieckim prawie spółek – rozwiązanie godne naśladowania 
czy chybiony pomysł legislacyjny?, „Rejent” 2010, nr 2, s. 77 i n.

33 W przypadku posłużenia się tzw. protokołem wzorcowym stanowi on zarazem li-
stę wspólników (§ 2 ust. 1a, zd. 4 GmbHG).

34 Por. przypis 16.
35 Por. U. Noack, Die elektronische Handelsregisteranmeldung: Herausforderung für den No-

tar, [w:] U. Noack (Hrsg.), dz. cyt., s. 33.
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do wprowadzenia zestrukturyzowanych i zestandaryzowanych danych, 
podlegających zgłoszeniu w wymaganym rozporządzeniami krajów 
związkowych formacie XML. Dane takie przekazywane są następnie do 
odpowiedniego sądu rejestrowego i podlegają odczytowi przez referen-
darza sądowego lub sędziego rejestrowego za pomocą oprogramowania 
służącego w sądzie do dokonywania wpisów do rejestru bez konieczno-
ści samodzielnego wpisywania tych danych przez te osoby. Umożliwia to 
bezpośredni odbiór danych podlegających wpisowi, ich szybkie spraw-
dzenie, a w miarę potrzeby dokonanie stosownych drobnych poprawek. 
Ponadto program „XNotar” przetwarza podlegające elektronicznemu do-
ręczeniu do rejestru dokumenty w ten sposób, że mogą one od razu zo-
stać udostępnione w ramach elektronicznego dostępu do akt rejestrowych 
poprzez Rejestr Przedsiębiorstw (Unternehmensregister).

Program „SigNotar” służy natomiast do sporządzania elektronicz-
nego podpisu, w szczególności zaś do sporządzania elektronicznie po-
świadczonych odpisów w postaci zwykłego świadectwa elektronicznego 
na podstawie § 39a BeurkG. Program ten jest zintegrowany z programem 
„XNotar” i służy do przygotowania projektów stosownych poświadczeń 
notarialnych przez pracowników kancelarii notarialnej. Ułatwia on znacz-
nie pracę notariuszowi, który może się skupić jedynie na sprawdzeniu 
przygotowanych uprzednio danych i projektów poświadczeń, dokonując 
ostatecznie za pomocą swojego elektronicznego kwalifikowanego podpi-
su notarialnego poświadczenia podpisu lub sporządzając w ten sposób 
notarialnie poświadczony odpis – wszystko, jak już wspomniano, na pod-
stawie § 39a BeurkG.36

Obydwa programy udostępniane są notariuszom w pakiecie za kwo-
tę 200 euro netto, która obejmuje również roczną obsługę konserwacyjną 
i wsparcie techniczne oprogramowania. Następnie za każdy kolejny rok 
korzystania z pakietu naliczana jest opłata w wysokości 180 euro netto 
za usługi konserwacyjne i wsparcia technicznego37. Należy co prawda 
podkreślić, że programy „XNotar” i „SigNotar” są jedynie zalecane no-
tariuszom, jako bezpieczne aplikacje, z których warto korzystać, i nie ma 
obowiązku posługiwania się nimi, notariusze wybierają jednak ten pakiet 
ze względu na jego rozpowszechnienie i standaryzację jego rozwiązań.

36 Więcej informacji na temat programów „XNotar” oraz „SigNotar” dostępnych na 
stronie internetowej: http://elrv.info/de/software/index.php. [dostęp: 7 lipca 2012 r.].

37 Por. informacje na stronie internetowej: http://elrv.info/de/software/bestellung-und-
-preise.php. [dostęp: 7 lipca 2012 r.].
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Uzyskane poprzez stosowanie przez niemieckich notariuszy oprogra-
mowania „XNotar” oraz „SigNotar” ujednolicenie praktyki zgłaszania 
podmiotów do Rejestru Handlowego i związana z jednolitym oprogra-
mowaniem standaryzacja zgłoszeń spowodowały, że w praktyce prawie 
wszystkie zgłoszenia podmiotów do Rejestru Handlowego dokonywane 
są przez notariuszy.Za taką praktyką nie przemawia jednak samo ujedno-
licenie oprogramowania służącego do zgłoszeń w ramach niemieckiego 
notariatu. Przemawiają za tym również dodatkowe względy prawne, eko-
nomiczne i czasowe.

Pod względem prawnym należy zwrócić uwagę, że notariusz jest usta-
wowo umocowany na podstawie § 378 ust. 2 niemieckiej ustawy o postę-
powaniu w sprawach rodzinnych i w sprawach nieprocesowych (niem. 
skrót: FamFG)38 do dokonania zgłoszenia podmiotu do rejestru w imieniu 
osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia (w przypadku niemieckiej 
spółki z o.o. będą to wszyscy zarządcy), jeżeli sporządził on w formie aktu 
notarialnego lub notarialnie poświadczył oświadczenie wymagane dla 
dokonania wpisu do rejestru (tzw. pełnomocnictwo z mocy ustawy).

Pod względem ekonomicznym, a zarazem czasowym, za skorzysta-
niem przez założycieli spółki z o.o. z pomocy notariusza przy dokonaniu 
zgłoszenia spółki do rejestru w ramach przysługującego mu ustawowego 
pełnomocnictwa do zgłoszenia przemawia okoliczność, że i tak muszą się 
oni udać do notariusza w celu zawarcia umowy spółki z o.o. w formie 
aktu notarialnego. Dodatkowym argumentem jest również to, iż nota-
riusz przygotowuje dokument zgłoszenia spółki i notarialne poświadcze-
nie złożonych przez zarządców podpisów pod treścią oświadczeń w tym 
dokumencie zawartych39. Skoro notariusz i tak uczestniczy w procesie 
zakładania spółki, a samo dokonanie czynności zgłoszenia, z uwagi na 
jego elektroniczny charakter, nie jest związane z dodatkowymi kosztami, 

38 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit (FamFG) vom 17. Dezember 2008, BGBl. I, s. 2586 z późn. zm.

39 Założyciele mogą także przedstawić notariuszowi projekt przygotowanego przez 
nich samych zgłoszenia spółki do rejestru. Rolą notariusza będzie wówczas jedynie no-
tarialne poświadczenie podpisów zarządców pod zgłoszeniem. Nie spowoduje to jednak 
dużych oszczędności, bowiem sporządzenie projektu zgłoszenia przez notariusza i po-
świadczenie podpisów kosztuje 42 euro a samo notarialne poświadczenie podpisów pod 
zgłoszeniem – 21 euro. Dodatkowo, oszczędzając 21 euro, założyciele nie będą pewni, że 
prawidłowo sformułowali treść zgłoszenia. Co do kosztów notarialnych towarzyszących 
zgłoszeniu spółki z o.o. do rejestru por. szczegółowo A. Miras, Die neue Unternehmergesell-
schaft. UG (haftungsbeschränkt) und vereinfachte Gründung nach neuem Recht. Mit Formularteil, 
2. Aufl., München 2011, s. 37 i n. 
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założycielom nie będzie się z reguły opłacać dokonywanie zgłoszenia na 
własną rękę.

Dokonywanie zgłoszenia na własną rękę przez założycieli będzie dla 
nich z reguły nieopłacalne również z tego powodu, że musieliby oni nie 
tylko posłużyć się sprzętem komputerowym przy wykorzystaniu bezpłat-
nego programu „EGVP-Client”, aby przesłać wniosek o wpis do rejestru 
do właściwego sądu, ale dodatkowo zakupić program służący do zapisy-
wania danych w formacie XML.

Względy czasowe będą także przemawiać za skorzystaniem z pomocy 
notariusza przy dokonaniu zgłoszenia, jeżeli uwzględni się okoliczność, że 
w normalnym toku czynności wpis dokonywany jest dopiero po uiszcze-
niu przez wnioskodawców odpowiedniej zaliczki na opłatę sądową, która 
to zaliczka określana jest w zarządzeniu sędziego, doręczanym na adres 
wskazany przez założycieli jako adres spółki. Natomiast, jeżeli zgłoszenie 
dokonywane jest za pośrednictwem notariusza, może on, zgodnie z § 8 ust. 
2 zd. 2 nr 3 niemieckiej ustawy o kosztach w postępowaniu nieprocesowym 
(niem. skrót: KostO)40, złożyć oświadczenie o przejęciu przez niego osobistej 
odpowiedzialności za uiszczenie zaliczki przez wnioskodawcę, co umożli-
wia zarejestrowanie spółki jeszcze przed uiszczeniem stosownej zaliczki41.

Chociaż zatem istnieje teoretyczna możliwość uzyskania od notariusza 
przez założycieli spółki z o.o. plików zawierających zwykłe świadectwo 
elektroniczne w rozumieniu § 39a BeurkG, a więc zarówno zgłoszenia do 
spółki do rejestru, jak i elektronicznego odpisu umowy spółki sporządzo-
nej pierwotnie w formie aktu notarialnego, a następnie samodzielnego 
scalenia tych plików w jedną wiadomość, załączenia do nich danych ze-
strukturyzowanych w formacie XML i przesłania ich na skrzynkę elektro-
niczną EGVP właściwego sądu, to nakład pracy z tym związany jest dla 
zdecydowanej większości założycieli GmbH zbyt duży, aby dokonywać 
zgłoszenia na własną rękę42.

40 Gesetz über die Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Ko-
stenordnung) vom 26. Juli 1957, BGBl. I, s. 960 z późn. zm.

41 Na temat tego sposobu na przyspieszenie postępowania rejestrowego zob.: A. Mi-
ras, dz. cyt., s. 113-114.

42 Na temat możliwości samodzielnego zgłoszenia danych do rejestru po uprzednim 
uzyskaniu od notariusza elektronicznie poświadczonego odpisu zgłoszenia por. opraco-
wanie S. Apfelbauma dostępne na stronie: http://www.dasunternehmerportal.com/docu-
ments/erinterview.pdf. [dostęp: 7 lipca 2012 r.]. 
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3. Elektroniczne zgłoszenie GmbH do Rejestru Handlowego –  
czynności notariusza

a) Przebieg czynności notariusza w elektronicznym postępowaniu rejestrowym

Zgłoszenie niemieckiej spółki z o.o. do Rejestru Handlowego przez no-
tariusza przebiega wieloetapowo:

• najpierw sporządzane są wymagane dokumenty w postaci papiero-
wej, przy zachowaniu ustawowych wymogów – dokument z podpi-
sem notarialnie poświadczonym w przypadku dokumentu zgłoszenia 
do rejestru, forma aktu notarialnego dla umowy spółki,

• później następuje ich transformacja do wersji elektronicznej, przy 
czym w przypadku zgłoszenia spółki z o.o. oraz umowy spółki z o.o. 
następuje sporządzenie elektronicznego odpisu poświadczonego no-
tarialnie w postaci zwykłego świadectwa elektronicznego, zgodnie 
z §§ 39, 39a oraz 42 BeurkG,

• równolegle do tego zawarte w dokumentach dane niezbędne do zgło-
szenia zostają ujęte w sposób umożliwiający ich dalsze przetwarzanie 
w formacie XML,

• dane XML i dokumenty przeznaczone do złożenia zostają przygoto-
wane do wysyłki poprzez EGVP,

• notariusz sprawdza całokształt danych i sygnuje całą przesyłkę (cały 
pakiet składających się na nią plików) ponownie przy użyciu swojego 
bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego i dokonuje 
elektronicznego zgłoszenia spółki do rejestru, przesyłając pakiet da-
nych do sądu przy wykorzystaniu programu EGVP.
Sąd rejestrowy używa następnie danych w formacie XML celem przy-

gotowania projektu wpisu, załączone dokumenty zostają natomiast prze-
znaczone do bezpośredniego wglądu w ramach jawności rejestru i akt re-
jestrowych43.

b) Sporządzenie zgłoszenia i pozostałych dokumentów w postaci papierowej  
  i przekształcenie ich w format elektroniczny

W przypadku zgłoszenia do rejestru spółki z o.o., które zostaje uprzed-
nio przygotowane przez zarządców spółki z o.o. i przedłożone notariu-

43 Przebieg elektronicznego postępowania rejestrowego na podstawie: D. Gassen, 
dz. cyt., s. 80.
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szowi albo zostaje sporządzone przez samego notariusza na podstawie 
przedstawionych mu danych, następuje w pierwszej kolejności własno-
ręczne podpisanie takiego dokumentu zgłoszenia przez wszystkich za-
rządców spółki z o.o.. Następnie notariusz poświadcza notarialnie złożone 
w jego obecności lub potwierdzone przed notariuszem podpisy w trybie 
§ 39 w zw. z § 40 BeurkG44, łącząc stosowną adnotację z oryginałem doku-
mentu zgłoszenia. Czynność ta stanowi jednocześnie potwierdzenie toż-
samości osób składających podpisy. Na tym etapie oryginał zgłoszenia do 
rejestru nie różni się niczym od zgłoszenia do rejestru przygotowywanego 
przy udziale notariusza przed wejściem w życie EHUG.

Następnie dokonywane jest przekształcenie dokumentu z postaci pa-
pierowej w postać elektroniczną poprzez jego zeskanowanie przy wyko-
rzystaniu programu „XNotar” oraz oprogramowania skanera. Przy ska-
nowaniu wykorzystywane są w praktyce dwa spośród przewidzianych 
we wspomnianych rozporządzeniach i obwieszczeniach krajów związko-
wych formaty plików: TIFF lub PDF. Następnie do takiego odpisu elek-
tronicznego w formie skanu dołączana jest przy pomocy programu „XNo-
tar” treść adnotacji (treść poświadczenia), w której notariusz potwierdza, 
że dane zawarte w pliku w wersji obrazowej, poprzedzającej adnotację, 
zgodne są z oryginałem w formie papierowej, który znajduje się przed 
notariuszem, a więc dokonuje notarialnego poświadczenia odpisu. Nota-
riusz powinien przy tym określić charakter tego oryginału sporządzonego 
na papierze: oryginalny dokument, notarialnie poświadczony odpis. Do-
piero taka całość – właściwy odpis elektroniczny oraz stosowna adnotacja 
– zaopatrywane są przez notariusza jego kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym za pomocą programu „SigNotar”. Tak powstaje wymagana 
ustawą poświadczona publicznie (notarialnie) elektroniczna forma zgło-
szenia w rozumieniu § 12 ust. 1 HGB. Ściśle rzecz ujmując, jest to zwykłe 
świadectwo w postaci elektronicznego poświadczenia odpisu na podsta-
wie § 39a w zw. z § 39 oraz § 42 BeurkG.

Podsumowując, przy przygotowaniu elektronicznego dokumentu 
zgłoszenia spółki z o.o. do Rejestru Handlowego sporządzane są dwa 
dokumenty w postaci tzw. zwykłych świadectw w rozumieniu BeurkG: 
pierwszy w wersji papierowej – w postaci zgłoszenia z podpisami nota-

44 Zgodnie z § 40 ust. 1 BeurkG podpis może zostać poświadczony, jeżeli zostanie 
złożony w obecności notariusza albo przed nim uznany.
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rialnie poświadczonymi; drugi w wersji elektronicznej – w postaci elek-
tronicznego poświadczenia odpisu45.

Powyższe uwagi można odnieść odpowiednio do przygotowania elek-
tronicznego dokumentu zawierającego umowę spółki z o.o. Umowa taka 
zawierana jest bowiem w formie aktu notarialnego sporządzanego w wer-
sji papierowej. Następnie sporządzany jest elektroniczny odpis tego doku-
mentu poprzez zeskanowanie umowy do pliku TIFF lub PDF przy pomocy 
programu „XNotar” i oprogramowania skanera, zaopatrzenie jej stosowną 
adnotacją i powiązanie jej ze skanem przy pomocy programu „XNotar” oraz 
zaopatrzenie całości przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym przy pomocy programu „SigNotar”. Dzięki temu powstaje zwykłe 
świadectwo elektroniczne w postaci elektronicznego poświadczenia odpisu 
na podstawie § 39a w zw. z § 39 oraz § 42 BeurkG, który to dokument może 
zostać przesłany zgodnie z treścią § 12 ust. 2 HGB do sądu rejestrowego.

Dokumenty podlegające przesłaniu do Rejestru Handlowego wraz ze 
zgłoszeniem, a które nie wymagają zaopatrzenia ich zwykłym świade-
ctwem elektronicznym na podstawie § 39a BeurkG, są zwyczajnie skano-
wane do plików w formacie PFD lub TIFF (lista wspólników, powołanie 
członków zarządu, jeśli nie nastąpiło w umowie spółki)46.

c) Ujęcie danych podlegających wpisowi do rejestru w formacie XML

Jak już wspomniano, równolegle z dokonywaniem poszczególnych 
czynności przez notariusza (również przy pomocy pracowników jego 

45 Por. informacje na stronie internetowej: http://www.elrv.info/de/elektronischer-
-rechtsverkehr/praxisfragen-elrv.php?we_objectID=193 [dostęp: 7 lipca 2012 r.]. Na etapie 
przygotowywania zwykłego świadectwa elektronicznego można również posłużyć się pli-
kiem tekstowym zawierającym przygotowaną przez notariusza treść zgłoszenia, a następnie 
zaopatrzyć ten plik podpisem kwalifikowanym, uzyskując dokument zaopatrzony świade-
ctwem na podstawie § 39a BeurkG. Dzięki temu unika się konieczności skanowania oryginal-
nego dokumentu zgłoszenia w wersji papierowej z podpisami notarialnie poświadczonymi. 
Szczegółowo na temat czynności związanych z przygotowywaniem dokumentów w wersji 
papierowej i ich przetwarzaniem w wersję elektroniczną: D. Gassen, dz. cyt., s. 82-84.

46 Szereg kontrowersji wywołuje natomiast kwestia możliwości składania do rejestru 
dokumentów w postaci tzw. zwykłego elektronicznego czytelnego odpisu (einfache elektro-
nische Leseabschrift), który polega na odtworzeniu treści oświadczeń w tekście pliku teks-
towego, takiego jak np. Word, a następnie umieszczeniu pod takim tekstem wzmianki: 
„podpisany (Nazwisko podpisującego)”. Szczegółowo na ten temat: S. Apfelbaum, J. Bet-
tendorf, Die elektronische beglaubigte Abschrift im Handelsregisterverkehr, „Rheinische Notar-
Zeitschrift“ 2007, nr 3, s. 97.
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kancelarii), sporządzane są – przy wykorzystaniu programu „XNotar” – 
dane w formacie XML. Zapewnić ma to zestrukturyzowane przetworze-
nie i zapisanie danych w taki sposób, aby mogły być one przetworzone 
dalej w sądzie rejestrowym. Innymi słowy, w formacie tym mają być za-
warte nie tylko takie dane, jak numer repertorium, sygnatura akt rejestro-
wych (w przypadku kolejnych zgłoszeń), firma i dane zgłaszającego, lecz 
również dane wszystkich uczestników czynności, zasady reprezentacji 
podmiotu, przedmiot przedsiębiorstwa itd. W założeniu legislacyjnym, 
znajdującym swój wyraz w treści rozporządzeń krajów związkowych 
i wydanych na ich podstawie obwieszczeń, wszystko to, co ukazuje się 
w pozyskiwanym elektronicznie odpisie z rejestru dotyczącym danego 
podmiotu, powinno być wstępnie przygotowane w formacie XML przez 
zgłaszającego, a w omawianym przypadku – przez notariusza jako usta-
wowego pełnomocnika zgłaszającego.

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że problematyka zapisu 
i transmisji danych XML, przy wykorzystaniu tzw. schematów XML, któ-
re określają, jakie dane, w którym miejscu i w jakim formacie powinny zo-
stać zapisane w pliku, stanowi o wiele bardziej skomplikowane wyzwanie 
praktyczne, niż wynikałoby to z samej regulacji prawnej. Na wstępnym 
etapie wejścia w życie EHUG pojawiło się szereg podręczników facho-
wych, które przedstawiały ponad 1500 wariantów zgłoszeń, w zależności 
od rodzaju podmiotu podlegającego zgłoszeniu do rejestru oraz rodzaju 
danych i dokumentów podlegających przesłaniu do rejestru. Aby uniknąć 
problemów związanych z wytwarzaniem danych XML, rozwinięto tzw. 
generatory XML, w tym program „XNotar”47. Ramy niniejszego opraco-
wania nie pozwalają na szczegółowe przedstawienie działania programu 
„XNotar” w zakresie generowania danych XML. W tym miejscu należy 
tylko podkreślić, że umożliwia on wprowadzenie do programu wymaga-
nych danych zarówno w trybie rozszerzonym, jak i przy wykorzystaniu 
funkcji asystenta do zgłoszeń standardowych, który umożliwia wybór 
jednego spośród wielu standardowych zgłoszeń: zgłoszenie udzielenia 
prokury, zmiany firmy, zmiany siedziby, założenia spółki komandytowej, 
założenia spółki z o.o. itd. W zakładce „zgłoszenie do rejestru” występu-
ją zakładki: „dane podstawowe”, „poszczególne zgłoszenia”, „podmioty 
prawne”, „uczestnicy”, „załączniki/ dokumenty”, „dalsze przetwarza-

47 Na temat wytwarzania danych XML do dalszego przetwarzania przez sądy zob. 
D. Gassen, dz. cyt., s. 85-86.
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nie”. Przy wypełnianiu tych poszczególnych zakładek wprowadzane są 
właśnie dane w formacie XML48.

d) Przesłanie danych do sądu rejestrowego

Na ostatnim etapie dokonywania zgłoszenia notariusz sprawdza 
wszystkie składające się na pakiet zgłoszeniowy dane i pliki, stosując do-
stępne w ramach programu „XNotar” okienko przeglądowe, które zesta-
wia wszystkie przeznaczone od przesłania dokumenty w postaci plików. 
W razie potrzeby, możliwe jest dalsze opracowanie ww. dokumentów za-
równo przez notariusza, jak i jego pracowników.

Po sprawdzeniu kompletności wszystkich danych, zaopatrzeniu po-
jedynczych wymaganych odpisów stosownymi sygnaturami przy użyciu 
programu „SigNotar”, następuje eksport wszystkich danych do progra-
mu EGVP, przy jednoczesnym sprawdzeniu wymogów zarówno co do 
liczby plików składających się na pakiet, jak i wielkości pakietu danych.

W ramach programu „EGVP-Client” dane przesłane z programu 
„XNotar” są następnie przejmowane przy pomocy funkcji „przejęcie 
danych”. Dane te mogą zostać jeszcze raz sprawdzone przez notariusza 
przed ostateczną wysyłką do właściwego sądu rejestrowego jako tzw. 
wiadomość OSCI, a następnie wysłane przy pomocy polecenia: „wysłać 
zaznaczone” albo „wysłać wszystko”49.

W literaturze przedmiotu zaleca się skorzystanie przez notariusza 
z dostępnej w programie „EGVP-Client”, aczkolwiek niewymaganej 
prawnie, możliwości sygnowania całej przeznaczonej do wysyłki do sądu 
wiadomości w postaci pakietu danych za pomocą notarialnego kwalifi-
kowanego podpisu elektronicznego. Tylko poprzez użycie tego podpisu 
na końcowym etapie wysyłania wiadomości będzie bowiem wiadomo, że 
notariusz uczestniczył w całym procesie zgłoszenia spółki, sprawdził jego 
poszczególne elementy i przejmuje odpowiedzialność za przebieg zgło-
szenia50.

48 Uproszczona instrukcja obsługi programu „XNotar” dostępna jest na stronie in-
ternetowej http://elrv.info/_downloads/software/XNotar-HR.pdf. [dostęp: 7 lipca 2012 r.]. 

49 Por. uproszczona instrukcja obsługi programu „XNotar”, s. 52.
50 W takim przypadku w zgłoszenie będzie podwójnie sygnowane – sygnowane będą 

bowiem: wymagane prawem zgłoszenie podmiotu do rejestru oraz składane dokumenty 
określone w § 12 ust. 2 HGB, a także sama wiadomość końcowa przesyłana do sądu. Zob. 
na ten temat D. Gassen, dz. cyt., s. 87.
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Po skutecznym przesłaniu wiadomości zawierającej elektroniczne 
zgłoszenie spółki z o.o. do Rejestru Handlowego, notariusz jako użytkow-
nik programu „EGVP-Client” otrzymuje automatyczne potwierdzenie 
wpływu wiadomości na skrzynkę danego sądu51.

IV. Uwagi na tle polskiej reformy dotyczącej „S24”

W referatach wygłoszonych w ramach drugiej sesji konferencji nauko-
wej pt. „System rejestracji przedsiębiorców w Polsce na tle prawnopo-
równawczym – doświadczenia i perspektywy” (Lublin, 19.04.2012) przez 
dr. Marka Leśniaka oraz dr. Łukasza Zamojskiego, a także we wcześniej 
opublikowanych artykułach tych autorów52, przedstawione zostały już 
mankamenty polskiej reformy dotyczącej przyspieszonej rejestracji spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzy-
staniu wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym 
(tzw. „S24”). Uwagi tych autorów dotyczyły nie tylko trybu zgłaszania 
tzw. „formularzowej” spółki z o.o. do Rejestru Przedsiębiorców, ale i sa-
mego wzorca umowy, w tym formy umowy spółki zawieranej z wykorzy-
staniem tego wzorca.

Końcowe uwagi niniejszego upracowania nie będą poświęcone szcze-
gółowemu omówieniu różnic między przedstawioną powyżej reformą 
niemieckiego prawa w zakresie elektronicznego dokonywania zgłoszeń 
podmiotów do Rejestru Handlowego a polską reformą dotyczącą spółki 
„formularzowej”. Nie będą one dotyczyć również porównania celów, któ-
rych realizacji służyły niemiecka i polska reforma. Niemiecka, nad wyraz 
kompleksowa reforma, związana była bowiem z koniecznością dostoso-
wania wymogów prawa niemieckiego do uchwalonej dnia 15 lipca 2003 r. 
nowelizacji Pierwszej Dyrektywy o „ogłoszeniach”. Nowelizacja ta mia-
ła na celu ułatwienie dostępu do informacji o zarejestrowanych spółkach 
również podmiotom z innych państw członkowskich, a także uproszcze-
nie procedur zgłaszania dokumentów podlegających ujawnieniu w reje-

51 Tamże, s. 87.
52 M. Leśniak, Spółka z o.o. zakładana za pomocą wzorca umowy – nowelizacja kodeksu spó-

łek handlowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2011, nr 12, s. 35 i n.; Ł. Zamojski, Uwagi 
na tle projektu „S24” dotyczącego przyspieszonej rejestracji spółek z o.o., „Prawo Spółek” 2011,  
nr 2, s. 21 i n.
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strze lub składanych do akt rejestrowych53. Dotycząca „S24” nowelizacja 
k.s.h. była natomiast fragmentaryczna i szczątkowa i nadaje się do porów-
nania z EHUG jedynie w takim zakresie, w jakim uzupełnia przewidziany 
już w art. 19 ust. 2 b ustawy o KRS tryb elektronicznego składania wniosku 
o wpis do KRS o szczególne postanowienia dotyczące zgłaszania do KRS 
wniosku o wpis „formularzowej” spółki z o.o., odstępując od wymogu 
zaopatrywania takiego wniosku bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu54.

Mimo to można pozwolić sobie na pewne refleksje natury ogólnej. 
Wprowadzenie reformy niemieckiej poprzedzone było długoletnimi i za-
krojonymi na szeroką skalę pracami przygotowawczymi, które rozpoczę-
ły się już w roku 200255. Polska reforma wydaje się być, mimo godnych 
pochwały założeń, zbytnio dostosowana do „potrzeb chwili” i miejscami, 
niestety, nie do końca przemyślana56.

Niemiecki ustawodawca nie ugiął się wobec różnorakich nacisków, 
w tym ze strony przedsiębiorców. Mimo burzliwej debaty zdecydował się 
na zachowanie udziału notariuszy nie tylko w procesie zakładania nie-
mieckiej spółki z o.o. (zachowany został, również po nowelizacji GmbHG 
przez MoMiG, wymóg formy aktu notarialnego dla umowy spółki z o.o., 
nawet tej zawieranej przy wykorzystaniu wzorca umowy), ale i na etapie 
zgłaszania wniosku o wpis do Rejestru Handlowego danych dotyczących 

53 Dyrektywa 2003/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady o zmianie dyrekty-
wy 68/151/WE Rady w odniesieniu do obowiązków publikacyjnych spółek określonych 
form prawnych, Dz.Urz. UE nr L 221/13. Zob. na ten temat K. Oplustil, P. Wiórek, Aktu-
alne tendencje w europejskim prawie spółek – nowe akty prawa wspólnotowego, „Przegląd Pra-
wa Handlowego” 2004, nr 4, s. 15-16. Pierwsza Dyrektywa została zastąpiona stanowiącą 
jej ujednolicony tekst dyrektywą 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
19 września 2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach 
członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania 
ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób 
trzecich, Dz.Urz. UE L 258/11. Implementacja uwzględniająca wspomnianą nowelizację 
Pierwszej Dyrektywy nastąpiła w Polsce poprzez zmianę ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym ustawą z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 208, poz. 1540.

54 Wprowadzenie do niemieckiego prawa spółek ustawowego wzorca umowy spółki 
z o.o. – tzw. protokołu wzorcowego zostało natomiast dokonane odrębną ustawą: Gesetz 
zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG), 
BGBl. 2008, Teil I, Nr. 48 vom 28. Oktober 2008, s. 2026 i n. (MoMiG). Szczegółowo na ten 
temat por. P.M. Wiórek, dz. cyt. s. 77 i n.

55 Por. U. Noack, Die elektronische Handelsregisteranmeldung…, s. 26.
56 W tym zakresie wymaga jedynie odesłać do uwag krytycznych zawartych w arty-

kułach powołanych w przypisie 52. 
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każdego (sic!) podmiotu podlegającego wpisowi do tego rejestru. Podczas 
gdy w Niemczech przeważyły względy bezpieczeństwa obrotu, w Pol-
sce uznano, że wyeliminowanie udziału notariusza z procesu zakładania 
spółki z o.o. nie tylko doprowadzi do przyspieszenia tej procedury, ale 
również do redukcji kosztów założenia spółki57.

Odnosząc się do argumentów czasowych z perspektywy reformy nie-
mieckiej, należy stwierdzić, że wpis GmbH do Rejestru Handlowego, przy 
uwzględnieniu dokonania przez notariusza wszystkich opisanych powy-
żej czynności, następuje w Niemczech nawet tego samego dnia robocze-
go, w którym dokonano zgłoszenia przez notariusza, choć w zależności 
od sądu może trwać on nawet do trzech roboczych. Tendencja wydaje się 
raczej przebiegać w kierunku skracania czasu wpisu spółki z o.o. do reje-
stru58. Warto w tym miejscu jeszcze raz wyraźnie podkreślić: dane te doty-
czą nie tylko spółki z o.o., której umowę zawarto przy użyciu ustawowe-
go wzorca umowy w postaci Musterprotokoll, ale również spółek, których 
umowy są indywidualnie kształtowane i uzgadniane przez wspólników 
przed notariuszem. Należy ponadto pamiętać, że elektroniczne zgłosze-
nie przez notariusza dotyczy w Niemczech wszystkich podmiotów pod-
legających wpisowi do Rejestru Handlowego, a zatem uzyskana dzięki 
EHUG standaryzacja i przyspieszenie zgłoszeń do rejestru ma charakter 
całościowy i kompleksowy, w Polsce natomiast, jak już wspomniano, frag-
mentaryczny.

Argumenty dotyczące niższych kosztów założenia „S24” w trybie 
elektronicznym został wystarczająco podważone przez M. Leśniaka, któ-
ry słusznie zauważa, że maksymalna taksa notarialna za sporządzenie 
umowy spółki przy zakładaniu spółki z o.o. o kapitale zakładowym wy-
noszącym 5000 zł wynosi 160 zł netto59. W Niemczech taksa ta wynosi na-
tomiast – przy tworzeniu spółki przedsiębiorczej (Unternehmergesellschaft, 
UG) przy wykorzystaniu Musterprotokoll i o kapitale zakładowym do  
1000 euro, a więc zbliżonym do minimalnej wysokości kapitału zakłado-
wego polskiej sp. z o.o. – 20 (słownie: dwadzieścia) euro60. Do tego należy 
jeszcze doliczyć taksę w wysokości od 21 do 42 euro netto za zgłoszenie 

57 Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 92, poz. 531, druk sejmowy  
nr 3658 (VI kadencja Sejmu RP), s. 15.

58 Por. A. Miras, dz. cyt., s. 114, przypis 618.
59 M. Leśniak, dz. cyt., s. 37.
60 Por. A. Miras, dz. cyt., s. 39.
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spółki do rejestru. Zestawiając te dane można się zastanowić, co w istocie 
zyskał polski obrót gospodarczy i polscy przedsiębiorcy poprzez wpro-
wadzenie spółki „formularzowej”, której wspólnikami i członkami zarzą-
du – przy obecnym kształcie regulacji – mogą być osoby o nieustalonej 
tożsamości, a nawet osoby nieistniejące? Czy oszczędności towarzyszące 
wyeliminowaniu udziału notariusza z procesu zakładania spółki z o.o. nie 
spowodują dodatkowych kosztów transakcyjnych związanych chociażby 
z ustalaniem i potwierdzaniem tożsamości podmiotów zaangażowanych 
w daną spółkę „S24”?

Zestawiając reformę niemiecką z reformą polską nie sposób zgodzić się 
z argumentacją przedstawioną w uzasadnieniu do nowelizacji k.s.h. wpro-
wadzającej „S24”, jakoby zmieniony sposób identyfikacji wspólników za-
wierających umowę spółki z o.o., jak też osób uprawnionych do jej repre-
zentacji, nie naruszał bezpieczeństwa obrotu61. Z pierwszym z powołanych 
w uzasadnieniu argumentów nie sposób polemizować, mowa tam bowiem 
o zakładaniu spółki z o.o. przy wykorzystaniu spółek zakładanych za gra-
nicą i  braku możliwości weryfikacji za pomocą dowodu osobistego tożsa-
mości tzw. „pośredniego wspólnika”. Wspólnicy w postaci takich spółek 
reprezentowani są przecież zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezen-
tacji przez osoby ujawnione w rejestrze dotyczącym danej spółki chociażby 
jako członkowie zarządu. Stosowny odpis z rejestru jest przedkładany nota-
riuszowi, a takowi reprezentanci zagranicznej spółki-wspólnika muszą się 
przecież „wylegitymować” przed notariuszem. Również drugi argument 
dotyczący ochrony kontrahentów spółki jest chybiony, bowiem przedsta-
wiana tam możliwość identyfikacji spółki jako osoby prawnej i osób upraw-
nionych do jej reprezentacji, a więc de facto powołanie się na zasadę jawności 
rejestru, nie przyda się na nic kontrahentom, jeżeli spółka powstała przy 
udziale nieistniejących podmiotów, a do rejestru jako członków zarządu 
wpisano nieistniejące osoby lub takie, które w istocie nawet nie wiedzą 
o tym, że „zostały” powołane do jakiegoś zarządu. Z ubolewaniem nale-
ży stwierdzić, że rozwiązanie przewidziane przez polskiego ustawodaw-
cę nie zapewnia realizacji wyrażonej w art. 17 ust. 1 ustawy o KRS zasady 
prawdziwości danych wpisanych do rejestru już na jej wstępnym etapie: 
wpisywania danych do rejestru zgodnych ze stanem rzeczywistym, które 
poprzedzone jest przecież zgłoszeniem spółki do rejestru. Brak możliwości 
rzetelnej identyfikacji i weryfikacji osób zakładających spółkę i występują-

61 Uzasadnienie projektu ustawy…, s. 10.
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cych w jej imieniu na tym etapie może bowiem w skrajnych przypadkach 
doprowadzić do tego, że dane wpisywane do Rejestru Przedsiębiorców 
będą od samego początku nieprawdziwe, a zatem wynikające z powołane-
go przepisu domniemanie z pewnością nie będzie służyć obrotowi.

Podsumowując powyższe rozważania, należy wyrazić nadzieję, że 
polskiemu ustawodawcy uda się w najbliższej przyszłości usunąć te nie-
doskonałości obecnej regulacji „S24”, na które zwraca się powszechnie 
uwagę, a zasadzie bezpieczeństwa obrotu zostanie nadana należna jej ran-
ga. Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu rozwiązanie niemieckie 
może stanowić komparatystyczny punkt odniesienia w dalszej reformie 
systemu rejestracji podmiotów w KRS, zwłaszcza tych, które nadal po-
wstawać będą przy aktywnym udziale notariusza.

Słowa kluczowe: rejestr handlowy, Krajowy Rejestr Sądowy, notariusz, spół-
ka z o.o., GmbH, elektroniczne postępowanie rejestrowe

ELECTRONIC REGISTRATION OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY WITH 
THE COMMERCIAL REGISTER BY NOTARY PUBLIC IN GERMANY VERSUS  

THE ELECTRONIC REGISTRATION PROCEDURE CONCERNING POLISH  
LIMITED LIABILITY COMPANY WITH THE NATIONAL COURT REGISTER

S u m m a r y

The purpose of this article is to present the registration procedure with 
German Commercial Register on the example of German limited liability 
company (GmbH). The article presents both German regulations regarding 
the registration procedure after the reform introduced by the Law on the Elec-
tronic Register of Companies and the Electronic Register of Cooperatives as 
well as on the Register of Businesses (Gesetz über elektronische Handelsregi-
ster und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensreigster [EHUG] 
of 10.11.2006, BGBl. I, s. 2553 [nr 52]), and the practical issues concerning the 
electronic registration of German limited liability companies with German 
Commercial Register.

This article focuses on the role of German notary public in the electronic 
registration procedure and presents the practical and technical issues typical 
for these proceedings. German regulations are confronted with Polish re-
form of the Commercial Companies Code and the National Court Register 
Act, which has introduced the electronic registration procedure of Polish limi-
ted liability companies with the National Court Register.

Key words: commercial register, notary public, GmbH, Limited Liability 
Company, Electronic Registration Procedure
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ЗАЯВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ В ТОРГОВЫЙ РЕЕСТР НОТАРИУСОМ В ГЕРМАНИИ – 

ПРИМЕЧАНИЯ НА ФОНЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ  
О ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУДЕБНЫЙ РЕЕСТР

P е з ю м е

Целью статьи является представление процедуры заявления субъек-
тов в немецкий Торговый реестр, к примкеру подачи заявления немец-
ким обществом с ограниченной ответственностью (GmbH). Работа пред-
ставляет регуляции касающееся процедуры подачи заявления после 
изменений внесеных на основе новеллы – закона о электронном Торгогво 
реестре и Реестре кооперативов ( Gestez uber elektronishe Handelsregister 
und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensreigster [EHUG] от 
дня 10.11.2006 г. BGB1. I,с. 2553 [ нр 52], тоже практические апсекты свя-
заные с проблемой подачи заявления субъектами, в том числе общеста  
с ограниченной ответственностью в немецкий Торговый реестр.

Особенного внимания заслуживает присутствие нотариуса в проце-
дуре о внесение в реестр в немецкий Торговый реестр. Он явился пред-
метом ссоры во время дискуссийи, которая касалась проекта новеллы,  
а потом его внесли в содержание новеллы. Процедура заявления GmbH  
в немецкий Торговый реестр, представлена на основе прав и обязанно-
стей нотариуса а также практическими и техническими проблемами, 
которые связаны с обязанностями выполнения работы нотариусом. 

Немецкая новелла Торгого реестра представлена в опозиции к поль-
ской новеллой Торговгого кодекса и закона о Государственном торговом 
реестре, электронном виде подачи заявления о внесение польского об-
щества в Список предпринимвтелей.
Слова-ключи: торговый реестр, государственный судебный реестр, но-
тариус, общество с о.о., gmbh, злектронное производство внесения в спи-
сок.
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Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
oparta na wzorze umowy w prawie polskim  

i niemieckim

Polski i niemiecki system prawa, w tym zwłaszcza szeroko pojęte pra-
wo handlowe, jak przystało na systemy państw sąsiadujących, są do siebie 
mocno zbliżone w swych rozwiązaniach. Tradycja ta trwa nieprzerwanie 
do dziś, co w prawie spółek odzwierciedla wprowadzenie w obu kra-
jach w odstępie niespełna trzech lat możliwości uproszczonego założenia 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której niemieckim odpowied-
nikiem jest GmbH1, przy pomocy wskazanego przez ustawodawcę wzor-
ca umowy. Niemiecki ustawodawca przyjął takie rozwiązanie w ustawie 
w sprawie modernizacji prawa o spółce z o.o. i zwalczaniu nadużyć z dnia  
23 października 2008 r.2, zaś polski ustawodawca dopuścił zgłoszenie on-
-line spółki z o.o. opartej na wzorcu umowy ustawą z dnia 1 kwietnia 
2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych i niektórych innych 
ustaw3.

Tak w prawie niemieckim, jak i polskim, przyjęto pewne wymogi, od 
spełnienia których zależy możliwość skorzystania z wzorca umowy i dal-
szych uproszczeń i udogodnień w trakcie zawiązania i rejestracji spółki. 
Niemiecki ustawodawca postawił wymóg, by w spółce był tylko jedno-

* Dr, sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach. 
1 Dalej w tekście dla uproszczenia określana jako niemiecka spółka z ograniczoną od-

powiedzialnością. 
2 Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Miss-

bräuchen (MoMiG) BGB 2008 nr 48.
3 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 

i niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 92, poz. 531. 
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osobowy zarząd, a wspólników było nie więcej niż trzech, nadto kapitał 
zakładowy powinien być wniesiony w gotówce, wykluczył przy tym moż-
liwość zmiany postanowień wzorca umowy przy jednoczesnym utrzy-
maniu przywilejów odnośnie do kosztów i niezbędnych dokumentów. 
Skorzystanie z wzorca umowy jest dopuszczalne w tradycyjnej niemie-
ckiej spółce z o.o. - Gesellschaft mit beschränkter Haftung oraz w podtypie tej 
spółki, jakim jest Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), czyli spółka 
przedsiębiorców. Polski ustawodawca zabronił wnoszenia wkładów rze-
czowych i jakiejkolwiek zmiany treści umowy od chwili jej podpisania, 
a przy wyborze przedmiotu działalności spółki nakazał posługiwanie się 
nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Cele nowelizacji

W niemieckiej doktrynie podkreśla się, że wprowadzenie ustawy  
MoMiG wymusiła konkurencja w prawie spółek, przejawiająca się sta-
le rosnącą liczbą angielskich company limited4, które zaczęły powstawać 
w wyniku orzecznictwa ETS5. Nadto niemal niezmieniona ustawa o spół-
kach z ograniczoną odpowiedzialnością6 nadmiernie obrosła orzeczni-
ctwem i wymagała większej nowelizacji, zwłaszcza w kierunku zwalcza-
nia nadużyć7. 

Celem nowelizacji niemieckiej ustawy o spółkach z o.o. było także 
uproszczenie i przyspieszenie założenia tego typu spółek8. Jak podkreśla 
Ch. Teichmann, w międzynarodowej konkurencji porządków prawnych 

4 Por. B. Grunewald, Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) w niemieckiej ustawie 
o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: zarys i problemy, dodatek do „Monitora Prawnicze-
go” 2001, nr 24, s. 29, M. Lutter, Reforma GmbH w Niemczech, „Monitor Prawniczy” 2008, 
nr 23, s.1266.

5 Por. orzeczenia ETS w sprawach: Überseehring, wyrok z dnia 5 listopada 2002 r., 
sygn. akt C-208/00; Inspire Art, wyrok z dnia 30 września 2003 r., sygn. akt C-167/01; Cen-
tros, wyrok z dnia 9 marca 1999 r., sygn. akt C-212/97.

6 Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) z dnia  
20 kwietnia 1892 r. (RGBl. S. 477) – zwana dalej skrótowo GmbHG.

7 K. Schmidt, Reforma niemieckiego prawa spółek i prawa upadłościowego, „Kwartalnik 
Prawa Prywatnego” 2009, nr 3, s. 642.

8 H. Heckschen, MoMiG – Ein Überblick über den aktuellen Diskussionstand, „Zeitschrift 
für die notarielle Beratungs- und Beurkundungspraxis” (NotBZ) 2006, nr 11, s. 381, 
tak też A. Hueck, L. Fastrich [w:] Beckische kurze Kommentare, GmbHG, München 2010,  
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zwraca uwagę to, że zakładający spółki, którzy decydują się wybrać za-
graniczne formy prawne, kierują się niemal wyłącznie szybkością proce-
dury założenia spółki i powiązaną z tym korzyścią w zakresie kosztów, 
zaś konkurencja nie dotyczy zwykle prawa materialnego9. Pogląd ten 
nie w pełni jednak można podzielić, bowiem jak widać ze zmian usta-
wodawstw poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej (np. 
Anglii, Francji czy właśnie Niemiec), w przypadku spółek kapitałowych 
zdecydowano się na zmiany w konstrukcji tych spółek przez znaczne ob-
niżenie wymaganego kapitału, co odpowiada woli założycieli, a stanowi 
właśnie przejaw zmian prawa materialnego.

Dla przyspieszenia procedury rejestracji (Beschleunigung) ustawo-
dawca niemiecki w reformie MoMiG wprowadził: 

a) możliwość zawarcia umowy przy wykorzystaniu ustawowego 
wzorca,

b) obowiązek opłacenia kapitału gotówką,
c) rezygnację z zasady badania przez sąd rejestrowy koncesji i zezwo-

leń na etapie rozpoznania wniosku o wpis.
Dzięki wykorzystaniu wzorca umowy rozpoznanie wniosku przez 

sąd rejestrowy w założeniu miało być szybsze. Jak podkreśla M. Cho-
miuk, przeprowadzone badania wskazują na to, że cel ten nie został osiąg-
nięty, ponieważ sądy muszą drobiazgowo badać czy zgłoszona umowa 
odpowiada ustawowemu wzorcowi10. Przyspieszeniu pierwszej rejestra-
cji w postępowaniu uproszczonym ma służyć także obowiązek opłacenia 
kapitału gotówką – podkreślano, że badanie aportu przez sąd rejestrowy 
przedłużało etap rejestracji. Usunięto § 8 ust. 6 GmbHG, zgodnie z którym 
sąd rejestrowy w ramach zgłoszenia badał, czy spółka posiada wymagane 
prawem koncesje i zezwolenia. W konkluzji należy podkreślić, że próba 
przyspieszenia postępowania o pierwszy wpis w przepisach niemieckich 
opiera się na rozwiązaniach merytorycznych, a nie na samym wprowa-
dzeniu skróconego terminu rozpoznania sprawy przez sąd.

s. 17-18, por. też M. Chomiuk: Czego może nas nauczyć reforma niemieckiego prawa spółek, 
„Rzeczpospolita” z dnia 22-23 listopada 2008 r., s. C7. 

9 Ch. Teichmann, Reform des Gläubigerschutzes im Kapitalgesellschaftsrecht, „Neue Juri-
stische Wochenschrift” 2006, nr 34, s. 2449. 

10 M. Chomiuk, Przyspieszona rejestracja spółek z o.o., „Rzeczpospolita” z dnia 17 sierp-
nia 2010 r., s. C6. 
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Uproszczenie postępowania w wersji niemieckiej (Vereinfachung) po-
lega na umieszczeniu trzech dokumentów w jednym, tj. zawarciu w umo-
wie spółki także listy wspólników oraz dokumentu o wyborze zarządu.

Krajowa nowelizacja przepisów ma na celu uproszczenie, przyspie-
szenie i zmniejszenie kosztów założenia spółki z o.o., a nadto poprawę 
pozycji Polski w światowych rankingach dotyczących łatwości zakłada-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej. Zwraca przy tym uwagę aż 
nadto akcentowana chęć poprawy statystyki Polski w tych rankingach11, 
nie jest przy tym wyjaśnione, jak duży odsetek przedsiębiorców polskich 
decyduje się na założenie spółki w oparciu o rankingi takie jak Ranking 
Doing Bussines. W piśmiennictwie podkreśla się, że poszczególne zakła-
dane przez ustawodawcę cele reformy mogą zostać osiągnięte z lepszym 
lub gorszym wynikiem, jednak z pewnością kosztem będzie obniżenie 
bezpieczeństwa obrotu gospodarczego12. 

Przyspieszenie rejestracji spółki z o.o. w trybie S2413 opiera się na:

11 Por. początkowy fragment uzasadnienia projektu ustawy: druk sejmowy Sejmu VI 
Kadencji nr 3658 http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/3950B835CE928129C12577EC0037
780F/$file/3658.pdf, [dostęp: 17 maja 2012 r.] oraz M. Romanowski, Zakładanie spółki z o.o. 
przez Internet – nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, „Monitor Prawniczy” 2001, nr 15, s. 
797-798, który m.in. wprost wskazuje, że „celem nowelizacji jest radykalna poprawa cyto-
wanej statystyki zarówno w odniesieniu do szybkości, łatwości, jak i kosztów zakładania 
spółki z o.o. jako bardzo popularnej formy działalności gospodarczej”, zob. także wypo-
wiedź S. Sołtysińskiego, Głębokie reformy wymagają konsekwencji, „Rzeczpospolita” z dnia 
20 grudnia 2010 r., który krytycznym okiem spogląda na statystyki wynikające z Rankin-
gu Doing Bussiness, wskazując, że „autorzy raportu nie wyjaśniają należycie metodologii 
mierzenia „przyjazności” dla biznesu. Zaskakujące jest również to, że najwyższe miejsca 
na tej liście wśród państw naszego regionu zajmują Litwa (26.) i Łotwa (27.), a więc pań-
stwa najbardziej dotknięte przez kryzys, które doświadczyły niemal dwukrotnie wyższe-
go bezrobocia niż Polska (72.) i Czechy (74.)”, http://www.rp.pl/artykul/581471.html [do-
stęp: 17 maja 2012 r.]. 

12 R. L. Kwaśnicki, A. Nalazek, Spółka z o.o. zawierana przy użyciu wzorca udostępnionego 
w internecie, „Prawo Spółek” 2011, nr 12, s. 21-22, M. Leśniak, Spółka z o.o. zakładana za po-
mocą wzorca umowy – nowelizacja kodeksu spółek handlowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 
2011, nr 12, s. 35-36 oraz 38, Ł. Zamojski, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oparta na 
wzorcu umowy - „S24”, „Prawo Spółek” 2012, nr 3, s. 14, R. Potrzeszcz, Kodeks spółek han-
dlowych: po pierwsze nie szkodzić, „Rzeczpospolita” z dnia 13 lipca 2010 r., s. C6, T. Siemiąt-
kowski, Przepisy o S24 podzielą spółki na lepsze i gorsze, „Gazeta Prawna” z dnia 18 stycznia 
2012 r., s. B11. 

13 Zwrot „S24” użyty został przez projektodawców dla oddania jednej z głównych 
cech znowelizowanej procedury polegającej na możliwości zarejestrowania spółki w cią-
gu 24 godzin od chwili złożenia wniosku, zwrot ten przyjął się już niemal powszechnie 
w literaturze oraz w praktyce i często jest stosowany jako zamiennik przydługiej nazwy 
zawartej w ustawie i rozporządzeniach wykonawczych – „spółka z ograniczoną odpowie-
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a) umożliwieniu zawarcia umowy spółki poprzez wypełnienie wzor-
ca umowy w systemie teleinformatycznym bez udziału notariusza,

b) możliwości wpłaty kapitału jedynie w gotówce,
c) zgłoszeniu spółki do sądu rejestrowego przez Internet po uprzed-

nim opłaceniu wniosku w systemie teleinformatycznym,
d) wprowadzeniu jako podstawowego14 krótkiego - jednodniowego 

terminu rozpoznania wniosku przez sąd rejestrowy,
e) dokonanie dalszych obowiązków rejestrowych dopiero po wpisie 

do rejestru. 
Zasadnie ustawodawca przyjął, że dopuszczenie opłacenia kapitału 

tylko gotówką przyspieszy procedurę wpisu. Trudno sobie wyobrazić, 
jak bez udziału notariusza wyglądałoby opisywanie przez wspólników 
w umowie spółki ewentualnego aportu, nie mówiąc już o określeniu war-
tości tego typu wkładu. 

Wprowadzenie jednodniowego instrukcyjnego terminu rozpoznania 
wniosku jest zabiegiem krytycznie ocenianym15. Czas pokazał, że do tej 
pory sądy rejestrowe wywiązują się z tego terminu, który jednak dla nich 
liczy się z chwilą wpływu wniosku do sądu (podkreślenie Ł.Z.). Nie za-
wsze jednak niestety, wniosek wysłany przez użytkownika bez zwłoki 
dociera do sądu. Zasadniczo trafny jest argument, że sąd rejestrowy roz-
poznając wniosek złożony przez Internet w trybie S24, poświęca od razu 
całą uwagę temu wnioskowi, odkładając rozpoznanie innych spraw na 
później16. 

Osobnego omówienia wymaga podział obowiązków rejestrowych zwią-
zanych z założeniem spółki z o.o. na czynności dokonywane przed wpisem 
i po wpisie do rejestru. Zasadniczo niegroźne dla obrotu gospodarczego 
jest odłożenie w czasie obowiązku złożenia wzorów podpisów członków 
zarządu, skoro wzory te i tak nie posłużyłyby sądowi do porównania pod-
pisów złożonych pod wnioskiem o rejestrację, tak jak to ma miejsce w toku 
zwykłej procedury, bowiem podpis pod wnioskiem o rejestrację składanym 

dzialnością utworzona/zawarta przy pomocy wzorca umowy udostępnionego w systemie 
teleinformatycznym” 

14 Termin ten wydłuża się, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 20a ust. 3 usta-
wy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., 
Nr 168 poz. 1186), szerzej na ten temat Ł. Zamojski, Spółka..., s. 18-19.

15 Por. uwagi Krajowej Rady Sądownictwa zawarte w opinii z dnia 16 grudnia 2011 r., 
R. Potrzeszcz, dz. cyt., s. C6. 

16 Znamienne, że nawet sygnatura sprawy o wpis spółki z o.o. w nowym trybie jest 
oznaczona mocno wyróżniającym się czerwonym – wręcz alarmującym – kolorem. 
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w trybie S24 jest przecież elektroniczny. Z pewnością jednak niebezpieczne 
dla obrotu gospodarczego jest możliwe w czasie odroczenie wpłaty kapita-
łu zakładowego i złożenia oświadczenia zarządu o dokonaniu takiej wpła-
ty. Wbrew przyjętym założeniom ustawodawca nie dał sądom rejestrowym 
skutecznego instrumentu wymuszenia opłacenia kapitału przez wspólni-
ków. Przepisy przymuszające zawarte w ustawie o KRS kierowane są do 
osób, które w świetle prawa mają obowiązek złożyć wniosek o wpis lub 
dokumenty do sądu rejestrowego. Tymi osobami z pewnością nie są wspól-
nicy spółki z o.o. Nie można zaś karać zarządu grzywnami za to, że wspól-
nicy nie wpłacili kapitału, ani domagać się od członków zarządu by złożyli 
oświadczenie o wpłacie, gdy ta faktycznie nie nastąpiła17. Jedynym, choć 
wątpliwie skutecznym instrumentem pozostaje przymuszanie samej spółki 
jako osoby prawnej do dopełnienia wymaganego prawem obowiązku wpła-
ty kapitału na mocy art. 172 § 1 i 2 k.s.h.18. Skutek będzie mizerny, bowiem 
nałożenie grzywny na spółkę bez majątku z oczywistych względów będzie 
nieefektywne. Należy pamiętać, że w/w przepis dopuszcza w paragrafie 
drugim stosowanie tylko grzywien (podkreślenie Ł.Z.) w oparciu o prze-
pisy ustawy o KRS, a nie całego szeroko pojętego postępowania przymu-
szającego, w tym możliwości ustanowienia kuratora dla spółki19. W efekcie 
w części przypadków sądy rejestrowe będą borykać się ze sprawami spó-
łek kapitałowych bez kapitału, szukając możliwych podstaw prawnych do 
wyeliminowania tych tworów z obrotu. Podsumowując ten wątek należy 
zwrócić uwagę na to, że rodzący zagrożenie bezpieczeństwa obrotu gospo-
darczego podział obowiązków rejestrowych w czasie, oprócz polepszenia 
statystyki w rankingach łatwości zakładania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, nie służy żadnemu innemu celowi. Jednak nawet ten cel nie zo-
stał osiągnięty - na skutek wyłączenia instytucji „jednego okienka”. Obecnie 
rozpoczynając działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. zgłaszanej 
elektronicznie, trzeba odwiedzić więcej urzędów i instytucji niż przy tra-
dycyjnym sposobie zawiązania i rejestracji spółki z o.o., co jeszcze obniża 
pozycję Polski we wspomnianych rankingach20.

17 Por. też wpis A. Herbeta na blogu prawniczym, Primaaprilisowa zmiana KSH – czy-
li o ubocznych skutkach projektu S-24, http://www.lawblog.pl/2011/07/29/primaaprilisowa-
-zmiana-ksh-czyli-o-ubocznych-skutkach-projektu-s-24/ [dostęp: 17 maja 2012 r.]. 

18 Ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U.  
Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) 

19 Szerzej Ł. Zamojski, Spółka..., s. 20.
20 Zob. W. Jarzyński, Spółka z o.o.: krok w przód, dwa w tył, „Rzeczpospolita” z dnia  

11 maja 2011r., s. C8.
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Uproszczenie postępowania w Polsce związane jest z możliwością 
podpisania umowy i wypełnienia dokumentów przez Internet. Zagad-
nienie obniżenia kosztów nowego trybu rejestracji w obu krajach zostało 
omówione niżej.

Ogólne porównanie założeń ustawodawców obu krajów wskazuje na 
dość zbieżne intencje, choć ułożone w nieco innej kolejności i z nieco inaczej 
rozłożonym naciskiem. Niemiecki ustawodawca i doktryna dużo większą 
wagę przykładają do bezpośredniej konkurencyjności swoich typów spó-
łek względem spółek zagranicznych, a w szczególności angielskiej limited 
company21, podczas gdy polski ustawodawca i doktryna skupia się bar-
dziej na pozycji naszego kraju w rankingach, a nie na bezpośredniej, bie-
żącej konkurencji prawa spółek22. Nie da się nie zauważyć, że niemiecka 
reforma ustawy o GmbH jest znacznie bardziej rozbudowana i dotyczy 
jednocześnie wielu zagadnień, w tym odformalizowania przepisów do-
tyczących ochrony kapitału zakładowego, prawa upadłościowego i kwe-
stii zapobiegania nadużyć23, porusza aspekty formalne, ale dotyka także 
znaczących podstaw materialnych prawa spółek24. Polski ustawodawca 
reformę prawa spółek podzielił na więcej etapów – pierwszym z nich było 
obniżenie minimalnego kapitału zakładowego spółki z o.o. i spółki akcyj-
nej25, kolejnym przeprowadzonym etapem było omawiane w niniejszym 
tekście wprowadzenie nowego, opcjonalnego trybu uproszczonej i przy-
spieszonej rejestracji spółki z o.o., a następnym etapem będzie opracowy-
wana przez komisję kodyfikacyjną reforma kapitałowa w prawie spółek. 

21 Por. V. Römmermann, Die Limited in Deutschland – eine Alternative zur GmbH?, „Neue 
Juristische Wochenschrift” 2006, nr 29, s. 2065, który podaje, że na jedną nową niemiecką 
spółkę z o.o. przypada statystycznie 5,5 angielskiej spółki limited company, oraz R. Mel-
chior, Die englische Limited in der Praxis – zwei Jahre nach dem MoMiG, „Anwaltsblatt” 2011, 
nr 1, s. 20-22.

22 Tak R. Potrzeszcz, dz. cyt., s. C6, który zwrócił uwagę na to, że przewidziano do-
datkowe zgłoszenie danych dotyczących spółki już po jej zarejestrowaniu, co ma na celu 
„osiągnięcie wyłącznie efektu szybkiego zarejestrowania spółki tylko dla poprawienia 
statystyki, co zresztą zostało przyznane i wyjaśnione w uzasadnieniu projektu”, por. też 
uzasadnienie projektu ustawy, w którym zagadnieniom statystycznym poświęcone zo-
stały niemal pełne dwie początkowe strony - druk sejmowy Sejmu VI Kadencji nr 3658 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/3950B835CE928129C12577EC0037780F/$file/3658.
pdf [dostęp: 17 maja 2012 r.]. 

23 Por. K. Schmidt, dz. cyt., s. 642-658. 
24  E. Wälzholz, Die Reform des GmbH-Rechts, „Mitteilungen des Bayerischen Notar- 

vereins” (MittBayNot) 2008, nr 6, s. 425. 
25 Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlo-

wych, Dz. U. Nr 217, poz. 1381. 
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Trudno powiedzieć, który z modeli reformowania prawa spółek jest lep-
szy, jednak rzuca się w oczy znaczne przedłużenie w czasie zmiany w pol-
skim prawie spółek w stosunku do niemieckich rozwiązań oraz obniżona 
stabilność prawa polskiego, co dotyczy zwłaszcza prawa gospodarczego26.

Wzorzec umowy i jego treść

Niemiecki ustawodawca wprowadził dwa niezwykle proste w swej 
budowie wzorce umowy, umieszczając je jako załączniki do ustawy 
o GmbH. Z kolei polski ustawodawca ustanowił tylko jeden, za to bardziej 
rozbudowany, umożliwiający prosty wybór różnych wariantów wzorzec 
umowy i umieścił go w rozporządzeniu wykonawczym27. Umieszczenie 
wzorca umowy w przepisie wykonawczym spotkało się z krytyką w pol-
skim piśmiennictwie28, jednak należy opowiedzieć się mimo wszystko za 
pozytywnym wydźwiękiem tego zabiegu, który daje możliwość dokona-
nia szybkich zmian postanowień wzorca29 celem jego należytego dostoso-
wania do zmieniających się wciąż potrzeb obrotu gospodarczego.

Dwa niemieckie wzorce umowy są niemal identyczne i zawierają po  
7 punktów. Różnią się między sobą tylko treścią punktu 3, w którym 
wspólnik (w przypadku spółki jednoosobowej) albo każdy ze wspólni-
ków obejmują po jednym udziale (w spółce dwu lub trzyosobowej udziały 
mogą mieć różne wartości), oraz punktu 5 w zakresie zasady ponoszenia 
kosztów utworzenia spółki.

W punkcie 1 stawający określają firmę i siedzibę spółki. W punkcie  
2 niemieckich wzorców znajduje się zapis o przedmiocie działalności spół-
ki. W tym zakresie ostatecznie przyjęte rozwiązanie różni się od pierwot-

26 Zwrócił na to uwagę J. Frąckowiak, Częsta nowelizacja ustaw i jej wpływ na jakość sta-
nowionego prawa (na przykładzie prawa gospodarczego prywatnego), „Przegląd Legislacyjny” 
1997, nr 3. 

27 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie okre-
ślenia wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w syste-
mie teleinformatycznym, Dz. U. Nr 299 poz. 1774. 

28 M. Leśniak, dz. cyt., s. 35.
29 Por. fragment uzasadnienia projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek 

handlowych i niektórych innych ustaw s. 5, http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdru-
ku/3658 [dostęp: 17 maja 2012 r.]. 
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nego projektu30, który zakładał wybór jedynie spośród trzech rodzajów 
działalności (ówczesny § 3 wzorca umowy) – handlu towarami, produkcji 
towarów i świadczenia usług. Projekt został w tym zakresie ostro skryty-
kowany przez doktrynę31 jako sprzeczny z zasadą szczegółowego określe-
nia przedmiotu działalności32 i ostatecznie zmieniony przez izbę wyższą 
niemieckiego parlamentu33. W punkcie 3 wzorca określona jest wysokość 
kapitału zakładowego spółki oraz wartość udziału objętego przez wspól-
nika/każdego ze wspólników, przy czym w przypadku spółki przedsię-
biorców - Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) wysokość kapitału 
zakładowego może wynosić minimalnie 1 euro34. Punkt 4 zawiera zapis 
o wyborze członka jednoosobowego zarządu spółki i zwalnia go z ograni-
czeń w reprezentacji przyjętych w § 181 niemieckiego kodeksu cywilnego 
(BGB)35, określając w sposób pośredni zasadę jednoosobowej reprezentacji 
– co jednak jest dość oczywiste ze względu na jednoosobowy skład za-
rządu. Punkt 5 dotyczy zagadnienia pokrycia kosztów utworzenia spółki, 
przy czym koszty te do kwoty 300 euro pokrywa spółka, a powyżej tej 
kwoty jedyny wspólnik w całości (nadwyżkę) albo - w przypadku spółki 
dwu lub trzy osobowej - każdy ze wspólników, proporcjonalnie do wy-
sokości objętego udziału. Punkt 6 rozstrzyga kwestę wydania odpisów 
umowy spółki. Punkt 7 zawiera pouczenia udzielone stawającym przez 
notariusza spisującego umowę.

30 Projekt Niemieckiego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2006 r. - Refe-
rentenentwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung 
von Missbräuchen – http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/061/1606140.pdf [dostęp:  
17 maja 2012 r.]. 

31 Por. E. Wälzholz, dz. cyt., s. 427
32 Por. orzeczenie Bayerische Oberste Landesgericht (BayObLG) z 8 stycznia 2003 r., 

3Z BR 234/02 publikowane w „Mitteilungen des Bayerischen Notarvereins” (MittBayNot) 
2003, nr 3, s. 232, gdzie sąd ten stwierdził, że określenie przedmiotu działalności w umo-
wie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako „handel wszelkimi towarami“ nie może 
zostać wpisane do rejestru z powodu niewystarczającej indywidualizacji. 

33 Por. P. M. Wiórek, Ustawowe wzorce umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
w niemieckim prawie spółek – rozwiązanie godne naśladowania czy chybiony pomysł legislacyjny?, 
„Rejent” 2010, nr 2, s. 83. 

34 Co wynika z treści § 5a ust. 1 w zw. z § 5 ust. 2 GmbHG – kapitał spółki przedsię-
biorców może być niższy niż minimalny kapitał dla spółki z o.o. (25000 euro), zaś wartość 
udziału musi być wyrażona w pełnych euro – stąd dopuszczalne jest przyjęcie jednego 
udziału w wysokości 1euro, a zatem w spółce jednoosobowej możliwy jest kapitał zakła-
dowy w wysokości 1euro.

35 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) z dnia 18 sierpnia 1896r., RGBl. 1896 I S. 195, 
z późn. zm.
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Niemieckie wzorce zawierają więc jedynie cztery punkty podlegające 
uzupełnieniu treścią podaną swobodnie przez wspólników (firma i sie-
dziba w jednym punkcie, wysokości kapitału wraz z wartością objętego 
udziału przez wspólnika/wspólników, przedmiot działalności spółki oraz 
wybór zarządu), dwa postanowienia stałe (informujące o wielości i zasa-
dach wydania odpisów oraz o zasadzie ponoszenia kosztów utworzenia 
spółki), a także jedno postanowienie uzupełniane przez notariusza, wska-
zujące treść udzielonych założycielom pouczeń.

Polski wzorzec zawiera z kolei 17 paragrafów. Zbędne w tym miejscu 
jest szczegółowe wyliczanie, czego dotyczą poszczególne paragrafy rodzi-
mego wzorca umowy, ze względu na jego łatwą dostępność dla czytelni-
ka. Warto jedynie zaznaczyć, że postanowienia polskiego wzorca można 
podzielić na36:

1) stałe postanowienia wzorca umowy,
2) opcjonalne postanowienia wzorca umowy (warianty umowy),
3) postanowienia umowy o treści swobodnie kształtowanej przez 

wspólników. 
Niewątpliwą zaletą polskiego rozwiązania jest bardziej rozbudowana 

treść wzorca umowy, a zwłaszcza przyjęcie możliwości wyboru prostych 
wariantów, czego nie oferuje niemiecki ustawodawca. Postanowienia 
wzorca określone w wariantach dają założycielom możliwość zróżnico-
wania wersji wzorcowej umowy i tym samym powodują większą ela-
styczność umowy, a jednocześnie sam wybór określonego wariantu nie 
stanowi trudności dla wypełniającego wzorzec (co oczywiście nie rozwią-
zuje kwestii ewentualnego zrozumienia treści wariantu przez wspólnika 
założyciela).

Ustawodawca jako kryterium doboru treści krajowego wzorca umo-
wy, w części zawierającej fakultatywne z punktu widzenia kodeksu 
spółek handlowych elementy umowy spółki z o.o., przyjął rzeczywiste 
wykorzystywanie danych instytucji k.s.h. w praktyce37. Między innymi 
ustawodawca uznał za istotny i umieścił w treści § 11 wzorca umowy za-

36 Ł. Zamojski, Spółka..., s. 10. Z kolei uzasadnienie projektu rozporządzenia doty-
czącego treści wzorca umowy wymienia postanowienia podstawowe (niezmienne) oraz 
wariantowe (naprzemienne) – por. s. 1 uzasadnienia projektu rozporządzenia (projekt 
w wersji z dnia 28 października 2011r. opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa 
Sprawiedliwości www.ms.gov.pl, treść obecnie niedostępna). 

37 Jak wskazano w uzasadnieniu rozporządzenia o treści wzorca umowy, wyboru 
dokonano spośród „najczęściej pożądanych i wybieranych przez uczestników obrotu go-
spodarczego dodatkowych uregulowań umowy spółki z o.o.” – s. 2 uzasadnienia projektu 
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pis dopuszczający utworzenie w spółce kapitału rezerwowego i zapaso-
wego bądź w drugim wariancie dopuszczający dodatkowo wypłatę za-
liczki na przewidywaną dywidendę. Uwagę zwraca również rozwiązanie 
przyjęte w § 13 pkt 3 wzorca, gdzie ustawodawca, odmiennie niż w art. 
202 k.s.h., zrównał pojęcie kadencji oraz posiadanego przez członka za-
rządu mandatu do sprawowania swej funkcji. Problem rozróżnienia tych 
pojęć rzeczywiście występuje w praktyce, ale można go łatwo ominąć, 
wprowadzając do umowy zapis o powołaniu członków zarządu na czas 
nieoznaczony. Obecnie przyjęte we wzorcu rozwiązanie spowoduje, że 
w niektórych stanach faktycznych członkowie zarządu utracą swe man-
daty z upływem kadencji, a jeszcze przed zwyczajnym zgromadzeniem 
wspólników, i nie będą mogli skutecznie zwołać zgromadzenia38. Dotych-
czas, gdy umowa spółki tej kwestii nie regulowała, niezależnie od upływu 
kadencji mandaty członków zarządu były ważne co najmniej do zwyczaj-
nego zgromadzenia wspólników.

Sformułowania wzorca z założenia mają być proste i nie budzące wąt-
pliwości interpretacyjnych39, co najlepiej obrazuje treść zapisu o sposobie 
reprezentacji spółki przez zarząd zawarta w § 14 wariant A lub B. Warto 
zaznaczyć, że trafnie przyjęto w zdaniu pierwszym wariantu A zapis sta-
nowiący, iż w razie zarządu jednoosobowego członek zarządu reprezen-
tuje spółkę samodzielnie, bowiem choć taka reguła jasno wynika z przepi-
sów k.s.h. to w praktyce dla wielu uczestników obrotu jest nieczytelna, gdy 
w umowie spółki przyjęto zasadę reprezentacji łącznej przy wieloosobo-
wym zarządzie40.

W przyszłości należałoby postulować dalszą rozbudowę wzorca o ko-
lejne instytucje znane prawu spółek, jak np. dopłaty czy zapisy o zwięk-
szonych uprawnieniach związanych z udziałami wspólników – założy-
cieli itp. Takie warianty powinny być jednak jedynie dopuszczalną opcją, 
przez którą prowadzi „inteligentny formularz”, a nie koniecznością dla 
wspólników – po to, by założenie spółki w tym szczególnym trybie pozo-

rozporządzenia (projekt w wersji z dnia 28 października 2011r. opublikowany na stronie 
internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl, treść obecnie niedostępna).

38 Problem dostrzeżono w praktyce – por. dyskusje na blogu prawniczym pod wpisem 
P. Zdanikowskiego, S-24: rozwiązanie rzeczywistego problemu czy próba wyważenia otwartych 
drzwi?, http://www.lawblog.pl/2011/08/15/s-24-rozwiazanie-rzeczywistego-problemu-czy-
-proba-wywazenia-otwartych-drzwi-2/ [dostęp: 17 maja 2012 r.]. 

39 Por. uzasadnienie do rozporządzenia o treści wzorca umowy – s. 2 uzasadnienia. 
40 Por. Ł. Zamojski, Sposób reprezentacji można określić, ale nie jest to element konieczny, 

„Gazeta Prawna” z dnia 13 marca 2012 r., s. C6.
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stało rzeczywiście uproszczone. Jednocześnie warianty w swej treści nie 
powinny być skomplikowane, by pozostały zrozumiałe dla wspólników –
założycieli. Trzeba bowiem pamiętać, że obecnie w założeniu spółki opar-
tej na wzorcu umowy nie uczestniczy notariusz, który w zwykłym trybie 
oferuje w ramach spisywania umowy w formie aktu notarialnego fachową 
poradę, zaś przeciętni wspólnicy – założyciele w bardziej złożonych frag-
mentach wzorcowej umowy mogą się pogubić. 

De lege ferenda można zgłosić postulat, by obecne rozwiązania wzorca 
niestanowiące elementów przedmiotowo istotnych umowy spółki z o.o., 
a także dalsze ewentualne rozszerzenia treści wzorca o kolejne fakulta-
tywne warianty, były objęte możliwością całkowitego pominięcia (opcja 
„pomiń”), bowiem paradoksalnie siła polskiego wzorca umowy w sto-
sunku do niemieckich odpowiedników, jaką jest szersza treść i większa 
elastyczność, może się okazać jednocześnie słabością tego rozwiązania, 
gdy stanie się ono niezrozumiałe dla znacznej części osób zakładających 
spółkę z o.o. w tym trybie.

W niemieckiej doktrynie pojawiły się głosy, że ustawowe wzorce umo-
wy, odpowiadające swą treścią w zasadzie przepisowi ustawy GmbHG41 
wskazującemu obligatoryjną treść umowy spółki, mogą okazać się w prak-
tyce niewystarczające dla większości wspólników42. Argument ten nie jest 
jednak do końca przekonywujący, bowiem w Niemczech, podobnie jak 
w Polsce, uproszczona rejestracja spółki opartej na wzorcu umowy nie jest 
obowiązkiem, a jedynie uprawnieniem wspólników – założycieli, którzy 
następnie w razie potrzeby mogą umowę zmienić w tradycyjny sposób. 
Innymi słowy, nikt wspólników nie uszczęśliwia na siłę i to oni ostatecznie 
decydują, co jest dla nich samych najlepsze43.

W prawie polskim (art. 157 1 § 4 k.s.h.) przyjęto założenie, że nie jest 
możliwa ingerencja w treść postanowień wzorca. Polski ustawodawca 
w ogóle uniemożliwił do czasu rejestracji spółki zmianę jakichkolwiek 
postanowień umowy od czasu jej podpisania, w tym także tych posta-
nowień, które są swobodnie ustalane przez wspólników, co jest jednym 

41 Zgodnie z treścią § 3 ust. 1 GmbHG elementami przedmiotowo istotnymi niemie-
ckiej GmbH są: firma, siedziba, przedmiot działalności oraz liczba i wartość udziałów, któ-
re wnosi każdy ze wspólników.

42 Por. stanowisko niemieckiego notariatu co do projektu ustawy MoMiG: Entwurf 
eines Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen 
(MoMiG), „Notar” 2006, nr 4, s. 149. 

43 Podobnie na gruncie polskich rozwiązań R.L. Kwaśnicki, A. Nalazek, dz. cyt., s. 22.
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z najsłabszych punktów krajowej nowelizacji. Zakaz zmiany umowy spół-
ki zawiązanej w systemie teleinformatycznym obejmuje też zmianę doko-
naną w tradycyjnej formie aktu notarialnego (zakaz jest bezwzględny). 
Takie rozwiązanie poszerza katalog nieusuwalnych braków zgłoszenia, 
wyłącza stosowanie art. 165 k.s.h. i uniemożliwia sądowi rejestrowemu 
wezwanie do usunięcia swobodnie obranych przez wspólników, a wad-
liwych prawnie postanowień umowy w zakresie firmy czy przedmiotu 
działalności, co ma tym większe znaczenie, że zrezygnowano z fachowej 
porady notariuszy przy zakładaniu spółki44. W związku z przyjętą regu-
lacją powstało zjawisko „porzuconych spółek w organizacji” - w razie 
wad swobodnie dobieranych elementów umowy sąd rejestrowy oddala 
wniosek o wpis spółki do rejestru, zaś wnioskodawcy najczęściej reje-
strują niemal identyczną spółkę, stosując tradycyjny sposób zgłoszenia, 
zapominając, że powstała wcześniej spółka w organizacji i w niektórych 
przypadkach należy przeprowadzić jej likwidację (art. 170 k.s.h.).

Niemieckie rozwiązanie stanowi, że zastosowanie uproszczonego po-
stępowania i połączonego z nim uprzywilejowania w zakresie kosztów 
możliwe jest tylko wówczas, gdy nie wprowadzono odstępstw od treści 
wzorcowego protokołu (§ 2 ust. 1a zdanie trzecie GmbHG). Zmiana posta-
nowień umowy, w tym również stałych postanowień wzorca, jest możliwa 
na każdym etapie, ale powoduje konieczność zachowania zasad ogólnych 
dotyczących zmiany umowy spółki45 (co wynika z treści § 53 i 54 GmbHG 
w zw. z § 2 ust. 1a zdanie czwarte GmbHG). Każda zmiana umowy powo-
duje więc przejście z uproszczonego modelu rejestracji (vereinfachte Verfah-
ren) do zwyczajnego trybu (normale GmbH – Gründung)46, choć w zakresie 
kosztów przywileje pozostają, jeżeli nie doszło do ingerencji w stałe po-
stanowienia wzorca. W razie jakiejkolwiek zmiany umowy i przejścia do 
zwyczajnego trybu założenia spółki protokół wzorcowy (das Musterproto-
koll) nie może zastąpić listy wspólników47. Podkreśla się niejednolitą prak-
tykę sądów rejestrowych, z których jedne dopuszczają drobne odstępstwa 
niedotyczące stałych postanowień wzorca, a inne nie48.

44 Szerzej Ł. Zamojski, Spółka... , s. 12.
45 Także w odniesieniu do zmiany firmy, siedziby i przedmiotu działalności spółki – 

P. Ries, MoMiG und die Folgen: Praktische Probleme bei der GmbH, „Anwaltsblatt” 2011, nr 1, 
s. 13. 

46  A. Hueck, L. Fastrich dz. cyt. , s. 55. 
47 Por. orzeczenie OLG München z dnia 12 maja 2010 r., 31 Wx 19/10, publikowane 

w „Mitteilungen des Bayerischen Notarvereins” (MittBayNot) 2010, nr 5, s. 407-408. 
48 P. Ries, dz. cyt., s. 13.
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Zarówno w polskim, jak i w niemieckim49 prawie wszelkie ograni-
czenia obowiązujące przy uproszczonej formie rejestracji, takie jak np. 
możliwość wniesienia kapitału tylko w gotówce czy w przypadku spółki 
niemieckiej ograniczona liczba wspólników i jednoosobowy zarząd, obo-
wiązują tylko do czasu rejestracji spółki przez sąd rejestrowy. Wzorcowe 
formularze stosowane w obu krajach nadają się tylko do pierwszej reje-
stracji spółki50. 

Z uproszczonego założenia spółki z wykorzystaniem wzorca umowy 
w Niemczech można skorzystać, jeżeli w spółce jest maksymalnie trzech 
wspólników (§ 2 ust. 1 a GmbHG). Jest to znaczące ograniczenie, które 
spotkało się z krytyką ze strony niemieckiej doktryny. Pojawiły się głosy, 
że nieuzasadnione jest ograniczenie liczby wspólników do trzech, skoro 
już w przypadku spółki dwuosobowej mogą występować te same proble-
my, co w spółkach wieloosobowych, zaś w uzasadnieniu projektu reformy 
nie podano powodów ograniczenia liczby wspólników51. Pomimo niefor-
tunnego brzmienia fragmentu niemieckiego protokołu wzorcowego, któ-
ry w odniesieniu do wspólników zawiera zwrot „Pani/Pan” przyjmuje 
się52, wspólnikami spółki zakładanej w niemieckim uproszczonym postę-
powaniu mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, pojawia 
się natomiast wątpliwość co do możliwości uznania za wspólnika wie-
loosobowej spółki cywilnej53, która w niemieckim prawie jest nieco ina-
czej traktowana niż w naszym systemie prawa. Dość oczywiste jest, że do 
liczby wspólników w przypadku osób prawnych lub spółek osobowych 
nie wlicza się wspólników tych spółek54. W praktyce pojawił się problem 

49 E. Wälzholz, dz. cyt., s. 427.
50 Wynika to z samej treści formularzy: niemiecki w tytule zawiera zwrot „protokół 

wzorcowy dla utworzenia jednoosobowej spółki/wieloosobowej spółki z co najwyżej trze-
ma wspólnikami”, polski wzorzec w § 1 zawiera zwrot: stawający oświadczają, że na pod-
stawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością”.

51 A. Miras, Auswirkungen der geplanten GmbH-Reform nach dem MoMiG auf die notari-
elle Praxis, „Zeitschrift für das Notariat in Baden – Württemberg” (BWNotZ) 2007, nr 5-6,  
s. 101. 

52 A. Hueck, L. Fastrich, dz. cyt., s. 55, pierwotnie w ramach wzorca umowy propono-
wanego w rządowym projekcie w formularzu był również zwrot „osoba prawna”, obecnie 
u dołu wzorca formularza w punkcie 1 pouczeń znajduje się zapis „zbędne skreślić, zaś 
w przypadku osób prawnych zwrot Pan/Pani pominąć”. 

53 W. Böhringer, Das neue GmbH-Recht in der Notarpraxis, „Zeitschrift für das Notariat 
in Baden – Württemberg” (BWNotZ) 2008, nr 4, s. 104.

54 J. Mayer, [w:] H. Fleischer, W. Goette, Münchener Kommentar zum Gesetz betreffend die 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbHG, München 2010, s. 304. 
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możliwości powołania w spółce zakładanej w uproszczonym postępo-
waniu, składającej się z dwóch lub trzech wspólników, wieloosobowego 
zarządu. Często zdarza się, że każdy ze wspólników chce zostać człon-
kiem zarządu, by mieć wpływ na działanie spółki. Nie jest do końca jasne, 
czy wówczas umowa spółki musi być zmieniana – to zależy od tego, czy 
sformułowanie wzorca dotyczące powołania zarządu należy traktować 
jako rzeczywistą część umowy spółki, za czym przemawia przeważająca 
praktyka sądów rejestrowych, czy uważać to za odrębne od treści umowy 
postanowienie55.

Polskie rozwiązanie dopuszczające nieograniczoną liczbę wspólników 
w ramach uproszczonego założenia spółki z o.o.56 jest z pewnością lepsze 
– nie powiela błędu popełnionego przez naszych zachodnich sąsiadów.

Te same argumenty można odnieść do liczby członków zarządu, ogra-
niczonej w niemieckim rozwiązaniu do jednego, co również nie znajduje 
odzwierciedlenia w przypadku trybu S24. 

Niemieckie wzorce umowy zawierają wprost w swej treści trzy doku-
menty:

a) samą umowę spółki,
b) listę wspólników (punkt 3 wzorca),
c) dokument o powołaniu jednoosobowego zarządu spółki (punkt 4 

wzorca). 
Polski wzorzec umowy zawiera:

a) treść umowy spółki,
b) oświadczenie o powołaniu składu pierwszego zarządu (§ 15 lit. 

A wzorca) oraz, jeśli został powołany organ nadzoru, również oświadcze-
nie o wyborze składu tego organu (§ 15 lit. B wzorca).  Lista wspólni-
ków oraz ewentualne oświadczenie wszystkich członków zarządu o wpła-
cie całego kapitału zakładowego są generowane jako odrębne od umowy 
dokumenty, które są osobno podpisywane przez członków zarządu przy 

55 P. Ries, dz. cyt., s. 13, neguje taką możliwość J. Mayer, dz. cyt., s. 306, jak wskazuje 
W. Böhringer, dz. cyt., s. 104, podanie informacji o wyborze zarządu w treści protokołu 
nie oznacza przypisania danych osobowych członka zarządu do treści umowy i nie daje 
członkowi zarządu wzmocnionej pozycji, łącząc odwołanie go tylko ze zmianą tej umowy. 

56 § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. 
w sprawie określenia wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udo-
stępnianego w systemie teleinformatycznym wprost przewiduje stosownie do wymogu 
art. 213 § 2 k.s.h., że jeśli wspólników jest więcej niż 25, a kapitał spółki jest wyższy niż 
500000 zł, wówczas system teleinformatyczny uniemożliwia wybór wariantu A w § 12 
wzorca umowy, to jest braku powołania rady nadzorczej. 
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użyciu loginu i hasła z konta użytkownika założonego w systemie telein-
formatycznym.

Oba rozwiązania prowadzą to tego samego celu – by w formie elek-
tronicznej zgromadzić wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia 
spółki do sądu rejestrowego. Polski ustawodawca prawidłowo dla nasze-
go systemu prawa przyjął odrębność umowy spółki od listy wspólników, 
bowiem ten pierwszy dokument musi być podpisany przez wspólników 
założycieli, a drugi dokument, zgodnie z treścią art. 167 § 2 i 4 k.s.h., powi-
nien być podpisany przez wszystkich członków zarządu57. Warto w tym 
miejscu zwrócić uwagę na zbędne uregulowanie art. 167 § 4 k.s.h., które 
stanowi w istocie częściowe powielenie treści § 1 i 2 tego przepisu. Usta-
wodawca w art. 167 § 1 i 2 k.s.h. przewidział obowiązek dołączenia do 
zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego umowy spółki i listy wspólników 
podpisanej przez zarząd, jednak przepis nie zawiera żadnego zastrzeżenia 
co do formy tych dokumentów i formy podpisów, zatem zgłoszenie spółki 
z o.o. w nowym uproszczonym trybie S24 odpowiadałoby poprzedniemu 
brzmieniu art. 167 § 1 i 2 k.s.h. 

Forma umowy opartej na wzorcu określonym  
przez ustawodawcę

Polski ustawodawca określił w treści art. 157 1 § 2 k.s.h. chwilę powsta-
nia umowy spółki oraz wskazał, że zawarcie umowy wymaga opatrzenia 
umowy podpisem elektronicznym. M. Leśniak krytycznie ocenił to roz-
wiązanie, podnosząc, że nieprawidłowe jest odesłanie określenia formy 
umowy do przepisów wykonawczych58. Trzeba jednak podkreślić, że choć 
sam zwrot „podpis elektroniczny” nie został rzeczywiście zdefiniowany 
w k.s.h., to daje się zauważyć, że ustawodawca nie użył w omawianym 
przepisie zwrotu „bezpieczny podpis elektroniczny” w rozumieniu usta-
wy z dnia 18.9.2001r. o podpisie elektronicznym i w ogóle nie nawiązał do 
tej ustawy59, co świadczy o tym, że to właśnie wskazany przepis ustawy 

57 Nie wszystkie pouczenia generowane przez system teleinformatyczny rozróżniają 
dostatecznie, kto ma obowiązek podpisać jakie dokumenty. 

58 M. Leśniak, dz. cyt., s. 35. 
59 W wersji projektu ustawy z dnia 14 października 2010 r. przewidywano bezpo-

średnie odniesienie do art. 3 pkt 1 ustawy o podpisie elektronicznym – projekt zmiany art. 
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(art. 157 1 § 2 k.s.h.) rozstrzyga kwestię formy, choć proponuje formę słab-
szą niż zwykła forma pisemna.

Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie, w którym odstępuje się od 
formy aktu notarialnego, czyli najbardziej rygorystycznej pisemnej formy 
szczególnej znanej polskiemu prawu, na rzecz formy, która nie spełnia na-
wet wymogów zwykłej formy pisemnej określonej w art. 78 § 1 i 2 k.c.60 
spotkało się z szeroką krytyką61. Środowisko notariuszy zwracało na to 
uwagę także w ramach końcowych prac legislacyjnych nad projektem62. 
Mimo tego w uzasadnieniu wprowadzonych zmian wskazano, że z jed-
nej strony niepożądane jest ograniczenie możliwości zawierania umowy 
spółki przy pomocy wzorca wyłącznie za pomocą bezpiecznego podpi-
su elektronicznego, a z drugiej strony za nadmierne ryzyko uznano zało-
żenie spółki wyłącznie poprzez złożenie podpisu elektronicznego przez 
osoby zakładające konto w systemie teleinformatycznym i uzyskujące ten 
podpis bez weryfikacji ich tożsamości. Przyjęto więc za punkt wyjścia za-
sadę niezaprzeczalności podpisu, rozliczalności podpisu oraz oznaczenia 
czasu dokonywania czynności63.

1571 § 3 k.s.h. - strona 1 projektu (w wersji z dnia 14 października 2011 r. opublikowanej 
na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl, treść obecnie nie-
dostępna) 

60 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.
61 Krytyczne stanowisko zajęła Krajowa Rada Sądownictwa w opinii z dnia 16 grud-

nia 2011r. http://www.krs.pl/main2.php?mnu=2&node=oper&sess=81&lng=1[dostęp:  
17 maja 2012 r.], Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia w opinii z dnia 5 grudnia 2011r. 
http://www.iustitia.pl/content/view/767/257/ [dostęp: 17 maja 2012 r.] oraz Krajowa Rada 
Notarialna w uchwałach nr VII/77/2010 z dnia 14 sierpnia 2010 r. oraz nr VII/8/2011 z dnia 
31 stycznia 2011 r., por. też R.L. Kwaśnicki, A. Nalazek, dz. cyt., s. 21-22, M. Leśniak, dz. 
cyt., s. 38, Ł. Zamojski, Spółka..., s. 14, tenże: Uwagi..., s. 26, zob. też artykuły z prasy co-
dziennej: D. Niedzielska – Jakubczyk, S24- szybka, ale ryzykowna, „Gazeta Prawna” z 9 
stycznia 2012 r., s. B10; Zakładający spółkę z o.o. w internecie może określić wspólnika nawet bez 
jego wiedzy, „Gazeta Prawna” z dnia 8 grudnia 2011r., s. B14; Formularze umowy spółki z o.o. 
mogą łamać prawo, „Gazeta Prawna” z dnia 1 stycznia 2012 r., s. B9; Jak założyć spółkę z ogra-
niczoną odpowiedzialnością przez internet, „Gazeta Prawna” z dnia 10 stycznia 2012 r., s. C5. 

62 Por. stenogram z prac Sejmu nad projektem ustawy o zmianie ustawy k.s.h. i nie-
których innych ustaw i uwagi R. Gilera, członka Rady Izby Notarialnej w Warszawie, Kan-
celaria Sejmu, Biuro Komisji Sejmowych „Biuletyn” nr 4682/VI kad. z 3 lutego 2011 r. , s. 8 
– 10, stenogram dostępny na stronie internetowej Sejmu: http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.
nsf/wgskrnr6/NKK-86 [dostęp: 17 maja 2012 r.]. 

63 Fragment uzasadnienia projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
29 grudnia 2011 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, 
sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności 
związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu 
wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego (Dz. U. Nr 297, poz. 
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W opinii prawnej Biura Analiz Sejmowych w sprawie projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych 
ustaw zwrócono uwagę, że „potencjalne niebezpieczeństwo wynikać 
może z rezygnacji z udziału notariusza w sporządzaniu umowy spół-
ki. Forma aktu notarialnego zastrzegana jest przez ustawodawcę w celu 
ochrony interesów stron czynności oraz innych podmiotów - notariusz 
czuwa nad prawidłowością dokonania czynności, sprawdza tożsamość 
stron. W przypadku rejestracji spółki w drodze elektronicznej umowa 
spółki sporządzona jest przy pomocy wzorca umowy spółki przygotowa-
nego przez Ministra Sprawiedliwości i udostępnianego w systemie tele-
informatycznym. Skorzystanie ze zestandaryzowanego wzorca umowy 
przygotowanego przez ministra eliminuje niebezpieczeństwo nadużyć 
oraz uzasadnia rezygnację z pomocy notariusza”64.

Powyższe poglądy bezrefleksyjnie pomijają faktyczną anonimowość 
osoby/osób wypełniających dokumenty za pośrednictwem systemu te-
leinformatycznego. Nie przekonuje też argumentacja, że w ramach kla-
sycznego sposobu zakładania spółki przy udziale notariusza zdarzają się 
nadużycia (nienależyta identyfikacja założycieli czy członków organów), 
wszak tego typu nieprawidłowości w dotychczasowej procedurze stano-
wiły niedostrzegalny niemal odsetek, obecnie zaś każda spółka potencjal-
nie może być założona bez wiedzy zainteresowanych osób. Należy pod-
kreślić, że jedynym hipotetycznym zapewnieniem prawdziwości danych 
zawartych w formularzu rejestracji użytkownika systemu jest numer PE-
SEL w połączeniu z imieniem i nazwiskiem osoby, które to dane w obec-
nych czasach są informacjami niemal powszechnie dostępnymi65. Po 
ostatnich zmianach system teleinformatyczny dopuszcza jednak również 
możliwość założenia konta użytkownika obcokrajowcom66, a więc także 

1762) - strona 2 uzasadnienia projektu w/w rozporządzenia w wersji na dzień 29 listopada 
2011r. 

64 Opinia Biura Analiz Sejmowych z dnia 19 stycznia 2011r. autorstwa P. Sobolew-
skiego, dostępna na stronie internetowej Sejmu: http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/
Opdodr?OpenPage&nr=3658 [dostęp: 17 maja 2012 r.]. 

65 Wszystkie te dane są powszechnie dostępne – choćby w odpisach z Krajowego Re-
jestru Sądowego czy odpisach z elektronicznych ksiąg wieczystych. 

66 Wcześniej nie było to możliwe, por. M. Domagalski, Rejestracja spółki z cudzoziemcem 
może nie być taka prosta, „Rzeczpospolita” z dnia 1 lutego 2012r. http://prawo.rp.pl/arty-
kul/800699.html?print=tak&p=0 [dostęp: 17 maja2012 r.], a przedstawiciele Ministerstwa 
Sprawiedliwości w obronie takiego stanu rzeczy wskazywali, że to wymogi ochrony obro-
tu gospodarczego – konieczność operowania weryfikowalnymi przez system komputero-
wy danymi z bazy PESEL. 
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z pominięciem numeru PESEL. Rejestracja konta użytkownika nieposia-
dającego numeru PESEL (obcokrajowca) następuje niemal natychmiasto-
wo (czasem w ciągu kilku minut) i przebiega bez jakiejkolwiek weryfikacji 
danych, za wyjątkiem sprawdzenia, czy wymagane pola zostały rzeczy-
wiście wypełnione treścią, czego wymaga system komputerowy oraz au-
tomatycznego sprawdzenia, czy identyczne dane nie posłużyły wcześniej 
do założenia innego konta użytkownika. Reasumując, w obecnej wersji 
systemu obsługującego rejestrację dla założenia konta użytkownika wy-
starczy aktywne konto e-mail, na które przesyłany jest ze strony interne-
towej Ministerstwa Sprawiedliwości link aktywacyjny kończący operację 
założenia konta użytkownika. Ten etap pozwala zaś następnie na skutecz-
ne wypełnienie wzorca umowy i zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego. 
Oznacza to, że nie ma właściwie żadnych działających zabezpieczeń chro-
niących przed założeniem całkowicie fikcyjnej spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością będącej osobą prawną (!). Należy podkreślić, że zgodnie 
z treścią art. 23 ust. 2 zdanie drugie ustawy o KRS sąd rejestrowy co do za-
sady nie ma obowiązku badać, czy zgłoszone dane podlegające wpisowi 
do rejestru, w tym dane osobowe wspólników i członków organów spółki, 
są zgodne ze stanem rzeczywistym, o ile sąd nie poweźmie uzasadnionych 
wątpliwości. Wątpliwości takie mogą pojawić się w tym zakresie najczęś-
ciej dopiero na wyraźny sygnał z zewnątrz, np. od samych wspólników 
czy osób trzecich, wskazujących, że podane w zgłoszeniu dane osobowe 
są fikcyjne, bądź wykorzystane bez wiedzy i zgody osób zgłoszonych. 
Problem jednak w tym, że gdy ktoś użyje bez zgody danych innej osoby, 
to zainteresowany nie dowie się o tym z pewnością przez długi czas. Sąd 
mógłby też z urzędu powziąć uzasadnione wątpliwości, gdyby wypisane 
dane były już na pierwszy rzut oka wątpliwe67.

Już pierwsze relacje prasowe dowodzą tego rzeczywistego zagroże-
nia68. Dalece niewystarczające jest zawarte na stronie internetowej syste-

67 Obecnie możliwe jest skuteczne wpisanie w systemie dowolnych, nawet całkowicie 
pozbawionych sensu znaków, byle tylko wypełnić wymagane pola (z wyjątkiem numerów 
PESEL i Regon, co do których następuje weryfikacja). 

68 Por. relację z zawiązania i zgłoszenia spółki przez Internet – M. Kobiałka, Spółka 
zarejestrowana w 24h. Pierwsza taka w Polsce, „Gazeta.pl Rzeszów” z dnia 21 stycznia 2012 r., 
w której prezes zarządu ujawnionej w nowym trybie spółki wprost podaje, że samodziel-
nie zgłosił spółkę, wpisując znane sobie dane wspólników, choć w tym przypadku wspól-
nicy wiedzieli o spółce i akceptowali jej założenie, zob. też D. Niedzielska – Jakubczyk, 
S24–szybka…, s. B10, D. Niedzielska – Jakubczyk, Zakładający spółkę z o.o. w internecie może 
określić wspólnika nawet bez jego wiedzy, „Gazeta Prawna” z dnia 8 grudnia 2011r., K. To-
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mu teleinformatycznego zastrzeżenie, że wszystkie osoby biorące udział 
w przygotowaniu dokumentacji spółki niezbędnej do zgłoszenia muszą 
się zgromadzić przed jednym komputerem.

W opozycji do przyjętego nowego rozwiązania tradycyjny sposób 
zawarcia umowy spółki z o.o. z udziałem notariusza zapewnia w myśl 
art. 85 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie69 konieczność 
stwierdzenia tożsamości osób uczestniczących w czynności oraz określe-
nia sposobu tego stwierdzenia w dokumencie spisywanym przez nota-
riusza. Nadto na podstawie art. 92 § 1 pkt 4 ustawy Prawo o notariacie 
każdy akt notarialny powinien zawierać dane w postaci imion, nazwisk, 
imion rodziców i miejsca zamieszkania osób fizycznych, nazwy i siedziby 
osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imion, 
nazwisk i miejsca zamieszkania osób działających w imieniu osób praw-
nych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obec-
nych przy sporządzaniu aktu.

Iluzoryczne wydają się przy tym argumenty, że ustalenie tożsamości 
może nastąpić poprzez weryfikację danych właściciela konta bankowego, 
z którego zostały uiszczone opłaty sądowa i za ogłoszenie wpisu w Moni-
torze Sądowym i Gospodarczym70. Po pierwsze, wchodzi to już w zakres 
informatyki śledczej i nie wiadomo kto i kiedy (na jakim etapie) miałby 
weryfikować te informacje. Po drugie, konto bankowe może być założone 
w banku zagranicznym, np. banku w Szwajcarii, który na podstawie re-
gulacji krajowych, zasłaniając się tajemnicą bankową przyjętą we właści-
wych krajowych przepisach, nie udzieli szczegółowych informacji o właś-
cicielu konta. Również procedury założenia kont bankowych w różnych 
krajach mogą być skrajnie różne, w tym i mocno uproszczone, z podaniem 
niepełnych czy niezweryfikowanych danych.

Dodatkowo, przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest 
obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych 
interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powo-
dować skutki prawne. Notariusz udziela stronom niezbędnych wyjaśnień 

maszewski, Rejestracja spółki przez internet stwarza ryzyko nadużyć, „Gazeta Prawna” z dnia 
27 grudnia 2010 r., P. Zielonka, Spółki 24-godzinne: odzieranie ze złudzeń, „Rzeczpospolita” 
z dnia 20 lutego 2012 r.

69 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 
189, poz. 1158 z późn. zm. 

70 Por. M. Adamski: Niebezpieczna spółka, „Rzeczpospolita” z dnia 28 marca 2012 r. 
http://prawo.rp.pl/artykul/758388,850549.html [dostęp: 17 maja 2012 r.]. 
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dotyczących dokonywanej czynności notarialnej (art. 80 § 1 i 2 ustawy Pra-
wo o notariacie), zaś zgodnie z treścią art. 81 notariusz odmówi dokonania 
czynności notarialnej sprzecznej z prawem. Całokształt przytoczonych re-
gulacji czyni z notariusza gwaranta prawidłowości treści aktu notarial-
nego zawierającego umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością71, 
w tym w szczególności przyjętej w umowie firmy spółki i jej zgodności 
z przepisami prawa firmowego, a zwłaszcza z zasadą wyłączności i praw-
dziwości firmy (art. 433 § 1 i 2 k.c.) oraz dopuszczalności obranego w umo-
wie przedmiotu działalności spółki.

Chcąc zredukować koszty rejestracji spółki z o.o. przy jednoczesnym 
zachowaniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, można było przyjąć 
dla umowy spółki opartej na wzorcu formę pisemną z podpisami nota-
rialnie poświadczonymi. Forma ta zapewniłaby należytą weryfikację osób 
i to niezależnie od tego, czy są obcokrajowcami, czy obywatelami RP. 
Jednocześnie nie byłoby przeszkód do wprowadzenia przepisów pozwa-
lających notariuszowi wyposażonemu w bezpieczny podpis elektronicz-
ny przesłać zgłoszenie do sądu rejestrowego, a także zastąpić tzw. jedno 
okienko i przesłać informację o zawarciu umowy (a więc powstaniu spół-
ki w organizacji) do ZUS, GUS i właściwego urzędu skarbowego. W tym 
samym czasie nastąpiłoby przed notariuszem złożenie wzorów podpi-
sów. Notariusz mógłby pośredniczyć w założeniu przez Internet konta 
bankowego (do czego zawsze niezbędna jest jedynie weryfikacja danych 
osoby zakładającej konto i zachowania sposobu reprezentacji określonego 
w umowie spółki). Dopiero takie rozwiązanie pozwoliłoby na rzeczywi-
stą realizację jednego z celów reformy, jakim jest poprawienie pozycji na-
szego kraju w światowych rankingach dotyczących łatwości zakładania 
i prowadzenia działalności gospodarcze poprzez faktyczną redukcję licz-
by procedur potrzebnych do rozpoczęcia tej działalności.

Zgłoszenie spółki

Niemieckie przepisy przewidują zgłoszenie spółki do sądu rejestro-
wego przez notariusza, który wysyła wniosek w formie elektronicznej są-

71 Mocno akcentowała to doktryna niemiecka w ramach krytyki proponowanego 
w rządowym projekcie MoMiG zastąpienia formy aktu notarialnego dla umowy spółki 
formą z podpisami notarialnie poświadczonymi. 
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dowi rejestrowemu. Jednocześnie notariusz pobiera wszystkie niezbędne 
opłaty72.

Polskie rozwiązanie przewiduje wypełnienie formularzy zgłoszenio-
wych i wysłanie zgłoszenia wprost z systemu teleinformatycznego przez 
zarząd spółki po opłaceniu wniosku w systemie E-card. Dopiero pobra-
nie opłaty gwarantuje możliwość wysyłki wniosku do sądu rejestrowe-
go. System informatyczny jest tak skonstruowany, że wniosek faktycznie 
wysyłany jest do sądu rejestrowego przez Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści, a nie od razu przez użytkownika systemu, który opłacił i podpisał 
wniosek. W praktyce po wdrożeniu nowej procedury zgłoszenia spółki 
on-line zdarzały się sytuacje, gdy wnioski docierały do sądów rejestro-
wych z kilkudniowym bądź większym opóźnieniem, ponieważ „zaginęły 
na łączach”73. Zdarzało się też, że zgłoszenia docierały ze zmienioną treś-
cią w stosunku do dokumentów wygenerowanych i podpisanych przez 
użytkowników systemu74. Stabilność systemu teleinformatycznego pozo-
stawia wiele do życzenia, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że od czasu 
uchwalenia zmian ustawowych do czasu wejścia w życie nowych prze-
pisów upłynął znaczny okres, a więc można było wcześniej dopracować 
poszczególne rozwiązania. W rzeczywistości system teleinformatyczny 
nadal przypomina „żywy organizm”, na którym testuje się kolejne wersje, 
zaś użytkownicy ani opinia publiczna nie są w żaden sposób informowani 
o kolejnych zmianach. Dla przykładu, od początku funkcjonowania syste-
mu teleinformatycznego można wskazać m.in. na zmianę polegającą na 
modyfikowaniu przez informatyków zatrudnionych przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości pól formularzy (np. dodano pole o dacie zawarcia umo-
wy spółki oraz pola o adresie e-mail, stronie internetowej), w wydruku 
umowy po interwencjach sądów rejestrowych dodano u dołu informację, 
kto podpisał dokument, zrezygnowano z możliwości zgłoszenia on-line 
prokury75. Po kilku tygodniach od wejścia w życie przepisów umożliwio-

72 Szerzej na ten temat P. M. Wiórek, Elektroniczne zgłoszenie spółki z o.o. przez notariusza 
do Rejestru Handlowego w Niemczech – uwagi na tle elektronicznego trybu składania wniosku 
o wpis spółki z o.o. do KRS, „Studia Prawnicze KUL” 2012, nr 2, s. 105-131.

73 Por. wpis B. Sarzalskiego na blogu prawniczym z dnia 17 lutego 2012 r., Co ma 
wspólnego serial Lost z procedurą S24?, http://rejestracjaspolkizoo.pl/?s=lost [dostęp: 17 maja 
2012 r.], podobne przypadki mają od czasu do czasu miejsce w dalszym ciągu, mimo upły-
wu kilku miesięcy od uruchomienia systemu.

74 Por. Ł. Zamojski, Spółka..., s. 9. 
75 Wcześniej spowalniało to proces rejestracji, por. Ł. Zamojski, Spółka..., s. 17, tenże, 

Prokura wydłuża rejestrację spółki S24, „Gazeta Prawna” z dnia 14 lutego 2012 r., s. C2. 
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no faktycznie składanie wniosku przez pełnomocnika76, dopracowano 
możliwość wpisu dwuczłonowych nazwisk77, a także dopuszczono możli-
wość utworzenia konta użytkownika przez osobę nieposiadającą numeru 
PESEL78.

Zdaniem autora, tak duży zakres swobodnej ingerencji w system tele-
informatyczny bez wyraźnej zmiany przepisów oraz bez zamieszczenia 
jakichkolwiek informacji o prowadzonych pracach i samych zmianach, 
godzi w bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Koszty założenia spółki

Rozwiązania prawne w obu krajach zakładają obniżone koszty w sto-
sunku do tradycyjnych sposobów zakładania spółki.

W regulacji niemieckiej przyjęto w § 41d ustawy o kosztach79 wyłącze-
nie zasady obliczania opłat wg ustalonej w tej ustawie minimalnej warto-
ści czynności prawnej dla założenia spółki przy użyciu wzorcowego for-
mularza oraz zmiany umowy spółki, jeśli nie narusza ona postanowień 
wzorca. Takie rozwiązanie powoduje, że znaczącym przywilejem w za-
kresie kosztów nie jest jednak objęta każda spółka zakładana na podsta-
wie wzorca umowy, a tylko te spółki, które mają kapitał niższy niż 25000 
euro80. Z obniżenia kosztów korzystają głównie założyciele spółek przed-
siębiorców – Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), jeśli zgłaszana 
spółka ma kapitał zakładowy niższy niż 25000 euro, na co pozwala § 5a 
ust. 1 GmbHG, wówczas koszty są proporcjonalnie tym niższe, im niż-
szą wysokość kapitału przyjęto w umowie. W skrajnym przypadku, gdy 

76 Przed zmianą systemu dostrzeżono ten mankament: D. Niedzielska – Jakubczyk, 
Nie da się założyć internetowej S24 przez adwokata, „Gazeta Prawna” z dnia 12 stycznia 2012 r.,  
s. B10, oraz taż, S24 – szybka…, s. B10. 

77 Por. M. Tomkiewicz, E-sąd na odsiecz wymiarowi sprawiedliwości, „Computerworld” 
2012, nr 5, http://www.computerworld.pl/artykuly/382444/eSad.z.odsiecza.sprawiedliwo-
sci.html [dostęp: 17 maja 2012 r.]. 

78 Wcześniej nie było takiej możliwości – zob. M. Domagalski, dz. cyt. http://prawo.
rp.pl/artykul/800699.html?print=tak&p=0 [dostęp: 17 maja 2012 r.]. 

79 Gesetz vom 26 Juli 1957 über die Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit (Kostenordnung) (BGBl. I S. 960), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2255).

80 por. M. Sikora, R. Regler, W. Tiedke, Die Auswirkungen des MoMiG auf die Notar-
kosten, „Mitteilungen des Bayerischen Notarvereins” (MittBayNot) 2008, nr 6, s. 437.
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spółkę zakłada jeden wspólnik, a kapitał wynosi 1 euro, taksa notarialna 
zgodnie z przywilejem wynosić będzie 10 euro81. Droższe przy tym jest 
założenie spółki dwu lub trzyosobowej – obowiązuje podwójna taksa no-
tarialna (§ 36 ust. 2 niemieckiej ustawy o kosztach). Pewne oszczędności 
generuje też założenie przy pomocy wzorca klasycznej GmbH, bowiem 
wówczas nie zostanie pobrana opłata za listę wspólników oraz dokument 
potwierdzający wybór zarządu, które mieszczą się w protokole wzorco-
wym umowy82.

Polskie przepisy łączą obniżenie kosztów założenia spółki w nowym 
trybie tylko i wyłącznie z pominięciem taksy notarialnej, niezbędnej w ra-
zie zawierania umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego. W przy-
padku spółki z o.o. z minimalnym kapitałem zakładowym w kwocie 5000 
zł taksa notarialna na podstawie § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spra-
wiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości maksymal-
nych stawek taksy notarialnej83 wynosi 160 zł bez podatku VAT. Odpadają 
też koszty pobrania wypisów aktu notarialnego w kwocie 6 zł bez VAT za 
każdą rozpoczętą stronę (§ 12 w/w rozporządzenia). Takie udogodnienie, 
w porównaniu do wysokości i tak ponoszonych kosztów sądowych – tj. 
opłaty za wpis w kwocie 500 zł oraz wydatek84 100 zł za ogłoszenie w Mo-
nitorze Sądowym i Gospodarczym, stanowi nieznaczne ustępstwo. Do 
w/w kwot należy doliczyć kwotę 21 zł, pobieraną za skorzystanie z syste-
mu natychmiastowej płatności E-card przy uiszczeniu opłaty od wniosku 
o wpis. Można pokusić się o spostrzeżenie, że takie obniżenie kosztów za-
łożenia spółki jest tylko „efektem ubocznym” chęci przyspieszenia etapu 
założenia spółki i wykorzystania do tego nowych technologii informatycz-
nych, co zostało ściśle połączone z rezygnacją z formy aktu notarialnego. 
Trzeba bowiem zauważyć, że omawiana ustawa o zmianie k.s.h. i innych 

81 Tamże, s. 438. 
82 A. Bieńkowska, Zakładanie GmbH (sp. z o.o.) i UG według niemieckich uregulo-

wań, „Gazeta Prawna” z dnia 30 czerwca 2009 r., http://mojafirma.infor.pl/firma-w-
-unii/105930,Zakladanie-GmbH-sp-z-oo-i-UG-wedlug-niemieckich-uregulowan.html 
[dostęp: 17 maja 2012 r.]. 

83 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wy-
sokości maksymalnych stawek taksy notarialnej, Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.

84 Por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2004 r., sygn. akt III CZP 18/04, 
publ. w OSNC 2005/6/106, zgodnie z którą „opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym 
i Gospodarczym uiszczana na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. 
o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) należy 
do wydatków wymienionych w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 ze zm.)”.
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ustaw wprowadziła w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych85 tylko jedną zmianę. Zgodnie z wprowadzonym 
art. 104a w/w ustawy do złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru 
Sądowego spółki z o.o., której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzor-
ca umowy spółki z o.o. udostępnianego w systemie teleinformatycznym, 
nie stosuje się przepisów o zwolnieniu od kosztów86. W tym kontekście 
można więc przyjąć, że dla tych wnioskodawców, którzy zdecydowali się 
skorzystać ze zgłoszenia spółki w trybie on-line, a w ramach klasycznej 
procedury chcieliby ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych87 – pro-
cedura rejestracji jest droższa. 

Uwagi końcowe

Rozwiązania prawne obu państw są zbliżone w zasadzie tylko w sa-
mej idei uproszczenia, przyspieszenia i obniżenia kosztów rejestracji 
spółki, jednak szczegółowe regulacje wykazują znaczne odmienności. 
Porównanie nowych przepisów w obu krajach prowadzi do wniosku, że 
ustawodawca niemiecki pod względem zmian procedury zgłoszenia i jej 
uproszczenia okazał się znacznie bardziej konserwatywny niż ustawo-
dawca polski, który i w przenośni, i dosłownie „poszedł na żywioł”, za to 
reforma MoMiG dużo większy ciężar gatunkowy kładzie na merytorycz-
ne zmiany materialnego prawa o niemieckich spółkach z o.o.
Słowa kluczowe: wzorzec umowy, rejestr, przyspieszenie rejestracji, uprosz-
czenie rejestracji, wniesienie kapitału. 

85 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, tekst 
jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594. 

86 Zwraca na to uwagę także M. Chomiuk, Ekspresowa spółka z o.o., „Gazeta Prawna” 
z dnia 3 stycznia 2012 r., s. C2.

87 Trzeba jednak zaznaczyć, że w postępowaniu o wpis do rejestru przedsiębiorców 
wniosków o zwolnienie z kosztów jest niewiele, a jeszcze mniej zostaje uwzględnionych ze 
względu na charakter zgłoszenia. 
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A LIMITED LIABILITY COMPANY CONSTRUED ON THE BASIS  
OF THE SPECIMEN OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION UNDER THE POLISH 

AND GERMAN LEGISLATION 

S u m m a r y

The author presents in the text the objectives of the reforms introduced 
in the Republic of Poland and the Germany aiming to accelerate, simplify 
and reduce the costs in the process of setting-up a limited liability company. 
The article describes similarities and differences in the specimens of articles 
of association adopted by the legislator authorities in both legal systems in 
relation to the form and the content of the specimen of the abovementioned 
document. The author describes a practical issues raised after the implemen-
tation of the specimen of the articles of association in both countries.

Key words: a specimen of the articles of association, a register, acceleration of 
the incorporation, simplification of the incorporation, making a contribution. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПИРАЮЩЕЕСЯ  
НА ОБРАЗЦУ ДОГОВОРА В ПОЛЬСКОМ И НЕМЕЦКОМ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАХ

P е з ю м е

Автор представляет цели для введенных новелл связанных с ускоре-
нием, облегчением и снижением стоимости для создания общества с 
ограниченной ответственностью в Польше и Германии. В стате описаны 
сходства и разницы образцов договоров принятых законодательством 
обеих систем, что касается их формы и содержания. Автор не избегает 
от высказываний на тему практических проблем , которые появляются 
после введения образца договора общества в двух странах. 

Слова-ключи: образец договора, реестр, ускорение реестра, упрощение 
реестра, внесение капитала.
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Leszek Ciulkin*

Uwagi de lege lata w sprawie stwierdzenia  
nieważności uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej 

jako przesłanki oddalenia wniosku rejestrowego

Na temat tego, czy sąd rejestrowy może wypowiadać się odnośnie do 
ważności uchwał zgromadzenia wspólników spółek kapitałowych1, czy 
szerzej rzecz ujmując o ważności czynności prawnej, judykatura oraz dok-
tryna wielokrotnie zajmowała już stanowisko, często odmiennie. 

W literaturze prawniczej wyrażano pogląd, że dopuszczenie możli-
wości oceny prawidłowości uchwał przez sąd rejestrowy na podstawie 
art. 23 ust. 1 ustawy o KRS2 prowadziłoby do obejścia ograniczeń prze-
widzianych w przepisach k.s.h.3 w zakresie eliminacji z obrotu prawnego 
uchwał zgromadzeń udziałowców i ich skutków. Wywiedziono z tego, że 
sądami wyłącznie właściwymi w pierwszej instancji do rozpoznawania 
spraw o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności są sądy okrę-
gowe. Argumentowano, że sądy rejonowe, jako sądy niższej instancji, nie 
mogą uzurpować sobie kompetencji w sprawach, w których ustawodaw-
ca wprost przewidział właściwość sądów okręgowych. 

Według tej koncepcji, skutki prawne uchwały zgromadzenia udzia-
łowców sprzecznej z ustawą powinny podlegać rejestracji w rejestrze 
przedsiębiorców. Późniejsza natomiast eliminacja uchwały z obrotu może 

* Sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku, współpracuje z Uniwersytetem w Białym-
stoku.

1 Zob. art. 252 § 1 i 2 w zw. z art. 249 § 2 k.s.h. i art. 425 § 1 i 5 k.s.h. w zw. z art. 423  
§ 1 k.s.h.

2 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tekst jedn. 
Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.

3 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U Nr 94, poz. 
1037, z późn. zm. 
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znaleźć odzwierciedlenie w rejestrze jedynie w trybie art. 254 § 3 oraz § 4 
k.s.h. i odpowiednio art. 427 § 3 oraz § 4 k.s.h.4. 

Koncepcję tą uzupełnia refleksja, że uchwała sprzeczna z ustawą, aby 
była nieważna, musi być uznana za taką prawomocnym orzeczeniem 
sądu. Stąd też przyjęto, że w treści art. 252 k.s.h. chodzi w istocie o nie-
ważność względną5. 

Większość z powyższych poglądów zostało wyrażonych w opozycji 
do stanowiska Sądu Najwyższego, zawartego w uchwale z dnia 20 stycz-
nia 2010 r.6, gdzie podniesiono, że sąd rejestrowy, na podstawie art. 23 ust. 
1 ustawy o k.r.s. jest uprawniony do badania wpływu naruszeń procedury 
podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie akcjonariuszy na treść 
tych uchwał. Ponadto zaakcentowano, że w orzecznictwie przyjmowano 
już wcześniej7, że sąd rejestrowy nie pełni tylko roli technicznej, nie może 
więc wpisywać wszelkich zgłoszonych danych tylko dlatego, że są to dane 
przewidziane prawem 8. 

4 Zob. A. Pęczyk-Tofel, M. S. Tofel, Aktualności i orzecznictwo, „Prawo Spółek” 2010, 
nr 6, s. 3-8, zob. także: A. Pęczyk-Tofel, M. Tofel, Sądowa kontrola uchwał zgromadzeń 
w spółkach kapitałowych w postępowaniu rejestrowym, „Przegląd Prawa Handlowego” 2010, 
nr 2, s. 38, G. Wolak, Forma czynności prawnych ad solemnitatem w Kodeksie spółek handlowych 
a postępowanie rejestrowe - wybrane zagadnienia, „Prawo Spółek” 2010, nr 6, s. 30-31, A. Koch, 
Charakter sankcji wobec sprzecznych z prawem uchwał spółek kapitałowych, „Przegląd Prawa 
Handlowego” 2007, nr 2, s. 4. 

5 Zob. J. Frąckowiak, Uchwały zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych sprzeczne 
z ustawą, „Przegląd Prawa Handlowego” 2007, nr 11, s. 14. Odmiennie A. Kidyba, który 
wskazuje, że podjęcie uchwały sprzecznej z przepisami powoduje na podstawie art. 58 
k.c. bezwzględną nieważność uchwały, zob. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych, tom I, 
Warszawa 2011. 

6 Sygn. III CZP 122/09, OSNC 2010/7-8/107.
7 Zob. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 1928 r., C. 2184/27, OSP 1929, 

poz. 227, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 1990 r., III CRN 93/90, 
uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 1991 r., III CZP 13/91, 
uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1993 r., III CZP 118/93, postanowienie Sądu 
Najwyższego z dnia 26 marca 1998 r., I CKN 227/97, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 
12 stycznia 2001 r., III CZP 44/00, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2005 r., III 
CK 477/04, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2005 r., IV CK 18/05, wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2005 r., II CK 120/05, postanowienie Sądu 
Najwyższego z dnia 17 września 2008 r., III CSK 56/08, postanowienie Sądu Najwyższego 
z dnia 2 października 2008 r., II CSK 186/08, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2007 
r., II CSK 163/07, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2007 r., V CSK 285/07, 
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2009 r., I CSK 253/08, wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 16 kwietnia 2009 r. I CSK 362/08, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2009 r., 
I CSK 510/08. 

8 Zob. także: K. Bilewska, Tak dla badania dokumentów przez sąd rejestrowy 
„Rzeczpospolita” z dnia 22 października 2010 r., gdzie autorka zwraca uwagę na to, że 
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Podzielając to zapatrywanie, wydaje się, że można przytoczyć wiele 
argumentów, przemawiających za tym, że ocena uchwał zgromadzenia 
wspólników spółek kapitałowych powinna mieć miejsce także na etapie 
analizy wniosku o wpis do Rejestru9, często bez potrzeby oczekiwania na 
orzeczenie sądu procesowego. 

Punktem wyjścia do dalszych rozważań jest konieczność zaznacze-
nia, że ustalenie przez sąd rejestrowy, iż uchwała będąca podstawą wpisu 
do Rejestru jest nieważna, nie będzie korzystało z przymiotu rzeczy osą-
dzonej. Nie będzie to zatem ustalenie krępujące sądu okręgowego w jego 
kontradyktoryjnym postępowaniu. Stwierdzenie nieważności uchwały, 
poczynione przez sąd rejestrowy, można potraktować jedynie jako prze-
słankę oddalenia wniosku rejestrowego, opartego na nieważnej uchwa-
le. Należy tym samym zaaprobować pogląd, że konstrukcja zaskarżania 
uchwał kapitałowych wyraźnie nawiązuje do konstrukcji nieważności 
bezwzględnej10. Konieczne jest ponadto odnotowanie głosu wyrażone-
go w doktrynie11, iż każda osoba może odmówić wykonania nieważnej 
uchwały lub zastosowania się do zawartych w niej nakazów12.

Ustalenie przez sąd rejestrowy, że uchwała, z której wywodzone są 
konsekwencje rejestrowe, jest bezwzględnie nieważna, powinno skutko-
wać oddaleniem wniosku o wpis. Jednakże stanowisko takie powinno 
być bronione jedynie wówczas, gdy nieważność uchwały jest oczywista 
bądź proces badania nieważności nie wymaga przeprowadzenia skom-
plikowanego i czasochłonnego postępowania dowodowego w ramach po-
stępowania rejestrowego. Badanie takie nie może bowiem prowadzić do 
rozpoznania sprawy, z jakim mamy do czynienia w ramach kontradykto-
ryjnego postępowania procesowego. Zaznaczyć należy, że sąd okręgowy, 
aby zbadać zakwestionowaną uchwałę, musi przeprowadzić postępowa-
nie wymagające czasami m.in. przesłuchania świadków oraz rozważenia 
konieczności dopuszczenia dowodu z zeznań stron. 

„Rolą sądu rejestrowego nie jest proste wprowadzenie informacji przedstawionych przez 
spółkę do bazy danych, lecz zbadanie podstaw wpisu i orzeczenie, czy istnieją podstawy 
do jego dokonania”. 

9 Chodzi o Krajowy Rejestr Sądowy. 
10 Na co zwrócił uwagę A. Kidyba, dz. cyt.
11 Zob. S. Sołtysiński, Nieważne i wzruszalne uchwały zgromadzeń spółek kapitałowych, 

„Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 1, s. 10-11. 
12 Należy jednak zwrócić uwagę na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 

2009 r., III CZP 30/09, w której wskazano, że „Sąd rejestrowy nie może z urzędu wykreślić 
wpisu w wyniku samodzielnej oceny istnienia lub ważności uchwały organu spółdzielni 
stanowiącej podstawę dokonania tego wpisu (art. 24 ust. 4 ustawy o k.r.s.)”.
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Oczywiście, wyrok zapadły w rezultacie wytoczonego powództwa, 
określonego w art. 252 § 1 k.s.h. lub 425 § 1 k.s.h., będzie miał znaczenie 
jedynie deklaratoryjne, stwierdzające tę nieważność uchwały od momen-
tu jej podjęcia13. 

Inaczej rzecz ujmując, zadaniem sądu rejestrowego będzie odmowa 
uwzględnienia wniosku wówczas, gdy nieważność uchwały, z której wy-
wodzone jest żądanie wpisu do Rejestru, jest oczywista, lub gdy do usta-
lenia nieważności wystarczająca okaże się analiza dokumentów i wykład-
nia obowiązującego prawa. 

Sąd rejestrowy, aby rozstrzygnąć kwestię ważności zaskarżonej uchwa-
ły, z której wynika skutek rejestrowy, wówczas gdy nieważność uchwały 
nie jest oczywista, musiałby zdublować postępowanie dowodowe prowa-
dzone w sądzie procesowym z powództwa o stwierdzenie nieważności 
uchwały. Równoległe prowadzenie postępowania kontradyktoryjnego 
przez sąd rejestrowy nie jest dopuszczalne także z tego względu, że są-
dowi temu postawiono inne cele i wyposażono go w inne instrumenty 
prawne niż sąd procesowy. Ponadto dobro wymiaru sprawiedliwości oraz 
względy ekonomiki procesowej przemawiają za tym, aby jedną sprawą 
nie zajmowały się dwa sądy jednocześnie. 

Wypada także zwrócić uwagę na charakter postępowania zmierza-
jącego do dokonania wpisu. Po pierwsze, jest to postępowanie prowa-
dzone w trybie nieprocesowym14, a zatem, co do zasady, na posiedzeniu 
niejawnym. Po drugie, po nowelizacji ustawy prawo o ustroju sądów po-
wszechnych (dalej: u.s.p.)15, która weszła w życie w dniu 28 marca 2012 
r.16, regułą jest to, że w wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego spra-
wy rejestrowe rozpoznawane są przez referendarzy sądowych. Należy 
nadmienić, że po wskazanej zmianie i dodaniu § 2a do art. 11 u.s.p.17 po-
wszechną praktyką w sądach rejonowych stało się pozostawianie w wy-

13 Identycznie K. Oplustil, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w projekcie ustawy - 
Kodeks spółek handlowych. Wybrane zagadnienia, cz. III „Transformacje Prawa Prywatnego” 
2000, nr 4, s.9.

14 Zob. art. 7 ustawy o k.r.s. 
15 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. Nr 98, 

poz. 1070 z późn. zm.
16 Zob. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów 

powszechnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 203, poz. 1192. 
17 Art. 11 § 2a u.s.p. Przewodniczącym wydziału ksiąg wieczystych oraz wydziału 

gospodarczego do spraw rejestru zastawów jest referendarz sądowy. W wypadkach 
szczególnie uzasadnionych, biorąc pod uwagę racjonalne wykorzystanie kadr 
sądownictwa powszechnego oraz potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami, funkcję 
przewodniczącego wydziału ksiąg wieczystych można powierzyć sędziemu.
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działach KRS jedynie sędziów, będących przewodniczącymi wydziałów, 
a pozostałych kierowanie do orzekania w jednostkach organizacyjnych 
sądów, w których sprawowanie wymiaru sprawiedliwości odbywa się 
na sali rozpraw. 

Kompetencje referendarzy sądowych uniemożliwiają rozpoznawanie 
przez nich spraw na rozprawie. Powyższe rzutuje w sposób oczywisty na 
zakres i sposób prowadzenia ustaleń co do ważności uchwał zgromadze-
nia wspólników spółek kapitałowych. Trudno zatem zaakceptować po-
gląd, że dopuszczalne byłoby prowadzenie postępowania dowodowego 
w oparciu o osobowe środki dowodowe. W takim razie wypada bronić 
tezy, że ustalając ważność badanej uchwały w postępowaniu rejestrowym, 
należy oprzeć się jedynie na dokumentach. 

W sytuacji, kiedy istnieją uzasadnione wątpliwości co do ważności 
uchwały, i gdy jej weryfikacja wymagałaby, jak już wcześniej wskazano, 
przeprowadzenia czasochłonnego i skomplikowanego postępowania do-
wodowego, zawsze niezbędne jest przeanalizowanie zasadności ewen-
tualnego wniosku o zawieszenia postępowania rejestrowego. Należy 
odnotować, że najczęściej asumptem do czynienia przez sąd rejestrowy 
rozważań na temat ważności uchwały jest właśnie wniosek o zawieszenie 
postępowania rejestrowego, który wpływa wraz z informacją o wytocze-
niu powództwa o stwierdzenie nieważności takiej uchwały. 

W tym miejscu niezbędne jest wskazanie na ewentualne konsekwen-
cje wynikające z równoczesnego prowadzenia postępowania rejestrowego 
o wpis oraz postępowania procesowego z powództwa o stwierdzenie nie-
ważności uchwały, będącej podstawą żądania wyrażonego we wniosku 
rejestrowym o wpis. Zastanowienia wymagają poniższe warianty. 

Pierwszy odnosi się do sytuacji, kiedy sąd rejestrowy oddali wniosek 
o wpis do rejestru po ustaleniu nieważności uchwały, będącej podstawą 
wpisu, a sąd okręgowy stwierdzi nieważność uchwały. Wówczas wystąpi 
pełna zgodność pomiędzy orzeczeniami obu sądów. 

Drugi przypadek będzie miał miejsce wówczas, gdy sąd rejestro-
wy uwzględni wniosek o wpis, na podstawie nieważnej uchwały, a sąd 
okręgowy stwierdzi nieważność tej uchwały. Jeżeli nastąpi wpis do 
Rejestru na podstawie nieważnej czynności prawnej, to w razie pra-
womocnego stwierdzenia tego faktu, w ramach kontradyktoryjnego 
postępowania przed sądem procesowym, wpis taki zostanie z Rejestru 
wykreślony, nawet wówczas, gdy postanowienie, na postawie którego 
nastąpił, jest już prawomocne. Asumptem do działania sądu rejestro-
wego powinien być wniosek zarządu złożony w trybie art. 254 § 4 k.s.h. 
lub 427 § 3 k.s.h.
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Trzeci przypadek będzie miał miejsce wtedy, gdy sąd rejestrowy odda-
lali wniosek rejestrowy, przyjmując, że oparty został na nieważnej uchwa-
le, a sąd procesowy oddali powództwo o stwierdzenie nieważności tej 
uchwały, po ustaleniu że uchwała jest ważna. Wówczas rozstrzygnięcie 
sądu procesowego powinno zachęcić zarząd spółki kapitałowej do po-
nownego złożenia wniosku o wpis do Rejestru. Co więcej, jeżeli uchwała 
miała prawotwórczy charakter, to obowiązkiem sądu rejestrowego, w ra-
zie braku aktywności zarządu, będzie wymuszenie na nim, w trybie art. 
24 k.r.s., złożenia wniosku rejestrowego. 

Powyżej wskazany problem nie zajdzie wówczas, gdy po wpłynięciu 
do sądu okręgowego powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały 
sąd rejestrowy zawiesi postępowanie wszczęte z wniosku o wpis, jeśli 
podstawą wpisu jest zaskarżona uchwała. 

Przedstawiciele doktryny dostrzegli, że sądy rejestrowe zbyt często 
angażują się w rozwiązywanie konfliktów w spółkach, chociaż nie mają 
do tego kognicji ani koniecznych instrumentów. Ponadto zauważono, że 
sporów korporacyjnych nie powinien rozstrzygać wpis do KRS albo jego 
odmowa. Merytoryczne rozstrzygnięcia należą do właściwości sądów pro-
cesowych. Stąd wniosek, że sądy rejestrowe powinny częściej korzystać 
z zawieszenia postępowania do czasu przesądzenia sporu. Przedwczesne 
decyzje w KRS dają bowiem stronom wygodny argument do powoływa-
nia się na domniemanie prawdziwości wpisu w sytuacji, w której spór 
pozostaje nierozstrzygnięty18. 

Osobiście uważam za uprawnione i zasługujące na akceptację stano-
wisko, że sąd powinien dążyć do zawieszenia postępowania wówczas, 
gdy istnieją w pełni uzasadnione wątpliwości co do tego, czy uchwała jest 
zgodna z bezwzględnie obowiązującym prawem. Podkreślam jednak, że 
założenie to jest aktualne jedynie wtedy, gdy wątpliwość jest w pełni uza-
sadniona, a sąd nie może jej zweryfikować w ramach postępowania reje-
strowego z uwagi na „ograniczenia dowodowe”. Rzecz jasna, instytucja 
zawieszenia postępowania nie może być nadużywana, stąd też trafność 
rozstrzygnięć w powyższym zakresie może być poddana nadzorowi in-
stancyjnemu na zasadzie określonej w art. 394 § 1 pkt 6 k.p.c. 

Należy zatem w praktyce pogodzić działania zmierzające do unie-
możliwienia wprowadzenia do Rejestru wpisu opartego na nieważnej 
uchwale, z oczywistym faktem, że merytoryczne rozstrzygnięcia należą 
do sądów procesowych. Stąd wypada zgodzić się z poglądem, iż dopie-

18 Prof. A. Opalski, cytowany przez M. Domagalskiego, Kiedy trzeba, sąd cywilny 
zablokuje rejestrowy, „Rzeczpospolita” z dnia 22 lipca 2010 r. 
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ro prawomocne orzeczenie, wiążące inne sądy, organy i osoby (art. 365 
k.p.c.), dotyczące skuteczności (ważności) zdarzeń decydujących m.in. 
o składzie wspólników i wysokości ich udziałów w spółce, składzie zarzą-
du i rady nadzorczej, pozwala ustalić treść danych podlegających ujaw-
nieniu w Rejestrze. Doprowadzenie do wpisu tych danych jest wówczas 
obowiązkiem sądu rejestrowego19. Nie można jednak tracić z pola widze-
nia tego, że, zgodnie z art. 254§1 k.s.h., prawomocny wyrok uchylający 
uchwałę, odnosząc skutek w stosunkach wewnętrznych spółki, ma moc 
obowiązującą w stosunkach między spółką a wszystkimi wspólnikami 
oraz w stosunkach między spółką a członkami organów spółki. Jednakże 
w przypadkach, gdy ważność czynności dokonanej przez spółkę jest za-
leżna od uchwały zgromadzenia wspólników, wywiera on także skutek 
w stosunkach zewnętrznych, przy czym uchylenie takiej uchwały nie ma 
skutku wobec osób trzecich działających w dobrej wierze (§ 2).

Przy okazji rozważań nad charakterem wpisu do Rejestru należy 
uświadamiać sobie, że wpisy deklaratoryjne są jedynie konsekwencją pra-
wotwórczego charakteru podejmowanych uchwał. W takim wypadku, to 
nie wpis kreuje stan prawny wynikający z wpisu, lecz jedynie treść czyn-
ności prawnej, z którą wiąże się obowiązek zgłoszenia do Rejestru20. 

Oceniając rolę i kognicję sądu rejestrowego, należy zwrócić uwagę na 
funkcje Rejestru, w szczególności informacyjną, aktualizacyjną oraz za-
bezpieczającą pewność obrotu. Sprawiają one, że Rejestr powinien przede 
wszystkim kompletować dane prawdziwe, rzetelne, aktualne, kompletne 
oraz umożliwiające identyfikację uczestników obrotu. Stąd także z tego 
powodu sąd rejestrowy, mając wiedzę o nieważności czynności prawnej, 
nie powinien dokonywać wpisu do Rejestru, ponieważ zaprzeczałby to 
jego prawdziwości. 

Mając na względzie poruszone kwestie, a w szczególności to, jaki 
wpływ mają orzeczenia sądu procesowego, badającego ważność zaskar-
żonych uchwał, na treść wpisów do Rejestru, należałoby postulować, aby 
sąd procesowy rozstrzygający w przedmiocie nieważności uchwały odpis 
swego prawomocnego wyroku zawsze doręczał właściwemu sądowi re-
jestrowemu. Będzie miało to szczególne znaczenie wówczas, gdy zarząd 
spółki kapitałowej zignorował nakaz wynikający z art. 254 § 4 k.s.h. czy 
art. 427 § 3 k.s.h. W interesie bowiem wymiaru sprawiedliwości oraz pew-
ności obrotu gospodarczego powinno być to, aby sąd rejestrowy mógł sku-

19 L. Miroszewski, Wpis bez mocy sprawczej, „Rzeczpospolita” z dnia 9 września 2005 r.
20 Zob. art. 22 ustawy o k.r.s. 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.
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teczne czuwać nad wypełnianiem obowiązków przez podmioty wpisane 
do Rejestru. Rejestr ten jest bowiem prowadzoną przez sąd powszechny 
publiczną, centralną, ogólnopolską i elektroniczną bazą danych o pod-
miotach podlegających ustawowemu obowiązkowi wpisu, która powinna 
zawierać aktualne, zupełne i uznane za prawdziwe dane, identyfikujące 
w obrocie podmioty do tego Rejestru wpisane. 

Reasumując, to rola, funkcje i zadania stojące przed Krajowym Reje-
strem Sądowym, który jest instytucjonalnie związany z księgami publicz-
nymi (stanowiąc ich nowoczesną postać), skłaniają niewątpliwie do tego, 
aby podjąć działania uniemożliwiające wprowadzanie do niego danych 
na podstawie nieważnych uchwał.



Andrzej Herbet, Paweł Zdanikowski, Dariusz Bucior, Michał 
Hałasa, Rafał Ostrowski, Paweł Popardowski*21

Organizacja a efektywność systemu rejestracji 
przedsiębiorców w Polsce na tle prawnoporównawczym 

– raport z badań empirycznych**22

Wstęp 

Projekt badawczy „Organizacja a efektywność systemu rejestracji 
przedsiębiorców w Polsce na tle prawnoporównawczym”, w omawia-
nej w niniejszym opracowaniu części, zrealizowano w 2011 r. w Katedrze 
Prawa Handlowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pa-
wła II. Istotnym elementem projektu były badania empiryczne, których 
przedmiotem była sprawność postępowania rejestrowego prowadzonego 
w odniesieniu do spółek handlowych ubiegających się o wpis do rejestru 
przedsiębiorców. 

Celem badań była ocena sprawności postępowania rejestrowego, 
w szczególności odpowiedź na pytania: jak długo trwa takie postępowa-
nie, jakie są przyczyny opóźnień, czy leżą one po stronie wnioskodawców, 
czy też sądów rejestrowych. 

Na podstawie obserwacji praktyki obrotu postawiono następujące hi-
potezy badawcze: 

• aktualnie postępowanie rejestrowe w znacznej części przypadków 
toczy się sprawnie, a wpis następuje średnio w ciągu kilkunastu dni;

* Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, dr Paweł Zdanikowski, dr Dariusz Bucior, mgr 
Michał Hałasa, mgr Rafał Ostrowski, mgr Paweł Popardowski, Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II. 

** Raport został opracowany w ramach realizacji finansowanego przez Narodowe 
Centrum Nauki projektu badawczego pt. „Organizacja a efektywność systemu rejestracji 
przedsiębiorców w Polsce na tle prawnoporównawczym”, nr NN110 329940 (decyzja z 4 lutego 
2011 r. nr 3299/B/H03/2011/40; umowa z 4 maja 2011 r. nr 3299/B/H03/2011/40).
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• dłuższy czas oczekiwania na wpis jest spowodowany brakami for-
malnymi lub przeszkodami wpisu; 

• orzecznictwo sądów rejestrowych w zakresie kwalifikacji poszcze-
gólnych wadliwości wniosków jako braków formalnych bądź prze-
szkód wpisu jest niejednolite; te same wadliwości są traktowane raz 
jako braki formalne, a w innych wypadkach jako przeszkody wpisu; 

• akty założycielskie sporządzane przez notariuszy zasadniczo są 
prawidłowe, 

• badanie merytoryczne treści aktów założycielskich (w szczególności 
umów spółek) przez sąd rejestrowy często prowadzi do kwestiono-
wania postanowień umownych, co stawia wnioskodawców przed 
wyborem: rezygnacja z „problematycznych” postanowień za cenę 
szybkości rejestracji. 

1. Procedura i metoda badań 

Badaniem objęto dwie grupy akt rejestrowych wszystkich typów spó-
łek handlowych wpisanych do rejestru przedsiębiorców w okresie od 1 
stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2010 r. (badania nie obejmowały akt spó-
łek zarejestrowanych wcześniej w rejestrze handlowym). Pierwsza grupa 
obejmowała akta wszystkich spraw o wpis do rejestru, w których sąd reje-
strowy odmówił wpisu - niezależnie od dalszego toku postępowania i bez 
względu na typ spółki. Druga grupa obejmowała proporcjonalnie, i to 
zarówno w odniesieniu do spraw, w których wniesiono apelację i spraw, 
w których złożono skargę na orzeczenie referendarza, jak i w zakresie 
rodzaju podmiotu, dobrane akta spraw, w których wpisu dokonano bez 
dalszych wezwań, bądź też uprzednio wzywając do uzupełnienia braków 
formalnych, ewentualnie usunięcia przeszkody wpisu, z zachowaniem 
proporcji ustalanej w oparciu o liczebność poszczególnych typów spółek 
handlowych (np. jeżeli w danym sądzie wpisu odmówiono 20 spółkom 
z ograniczoną odpowiedzialnością, dobrano co najmniej 20 akt, w któ-
rych wniosek uwzględniono na etapie orzekania przez referendarza, oraz 
„uzupełniono” kolejnymi aktami z tej kategorii do limitu w zakresie po-
szczególnych typów spółek). 

Na potrzeby badań opracowano ankietę „Arkusz oceny sprawności 
postępowania rejestrowego”, zawierającą 35 pytań. Analizę akt, z wy-
korzystaniem ankiety, dokonało 17 ankieterów – studentów V roku pra-
wa WPPKiA KUL (po zdanym egzaminie z prawa handlowego), którzy 
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w maju 2011 r. odbyli szkolenie z zakresu postępowania rejestrowego, 
struktury akt rejestrowych oraz sposobu wypełniania i kodowania ankie-
ty. Szkolenie z zakresu sposobu wypełniania i kodowania arkusza prze-
prowadziła osoba wykonująca obliczenia statystyczne. 

Wstępną wersję ankiety zweryfikowano w maju 2011 r. w wydziale re-
jestrowym Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS) Sądu Rejonowego 
Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku. Test polegał na wypełnieniu an-
kiet niespełna 100 spółek. W jego wyniku uzupełniono arkusz o przypad-
ki, których on wcześniej nie uwzględniał. 

2. Opis próby 

Do badań wytypowano cztery ośrodki rejestrowe: lubelski, warszaw-
ski, poznański i katowicki. Starano się wybrać duże ośrodki rejestrowe 
z różnych części kraju. Już na etapie przygotowywania projektu (po 
wstępnym rozpoznaniu) wiadomo było bowiem, że liczba spraw, w któ-
rych wniesiono apelację, jest stosunkowo niewielka. Aby zapewnić moż-
liwie duży materiał badawczy, wybrano więc te ośrodki, w których liczba 
zarejestrowanych spółek, a tym samym prawdopodobieństwo wystąpie-
nia sprawy apelacyjnej, było największe.

Pozyskiwanie danych przez ankieterów miało miejsce 27 czerwca 2011 
r. (Warszawa), 1, 4-6 lipca 2011 r. (Poznań), 21 lipca 2011 r. (Katowice) oraz 
10, 12, 17, 19 i 23 sierpnia (Lublin). Po zgromadzeniu danych zakodowano 
je w arkuszu kalkulacyjnym, a następnie wykonano obliczenia statystycz-
ne za pomocą programu SPSS. Przebadano łącznie 1600 akt w czterech 
ośrodkach rejestrowych (Tabela 1, Wykres 1).

Tabela 1. Liczebność badanych akt w poszczególnych ośrodkach rejestrowych

Ośrodek rejestrowy Liczebność akt (N) Procent akt

Lublin 379 23,7%

Warszawa 474 29,6%

Poznań 345 21,6%

Katowice 402 25,1%
Ogółem 1600 100,0%
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Wykres 1. Liczebność badanych akt w poszczególnych sądach rejestrowych

Parytet pomiędzy poszczególnymi spółkami przedstawia Tabela 2. 

Tabela 2. Liczebność badanych akt w odniesieniu do poszczególnych typów spółek

Typ spółki Liczebność akt
(N) Procent akt

Spółka jawna 357 22,3%

Spółka komandytowa 93 5,8%

Spółka partnerska 88 5,5%

Spółka komandytowo-akcyjna 57 3,6%

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 860 53,8%

Spółka akcyjna 145 9,1%

Ogółem 1600 100,0%
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Wykres 2. Liczebność badanych akt 

3. Wyniki badań

W ramach badanej próby wnioski o wpis w zdecydowanej większo-
ści złożono w formie dokumentowej (N = 1597). Fakt, iż jedynie w trzech 
przypadkach wybrano formę elektroniczną, uniemożliwia przeprowa-
dzenie oddzielnej analizy i ocenę korelacji z innymi zmiennymi, a w efek-
cie – ocenę wpływu tej formy wniosku na sprawność postępowania reje-
strowego.

W większości przypadków przy składaniu wniosku wnioskodawcy 
nie korzystali z pomocy prawnej (80,6%), w części byli reprezentowa-
ni przez adwokata lub radcę prawnego od początku (17,1%), a w części 
(2,4%) zasięgali pomocy prawnej dopiero po ujawnieniu się zastrzeżeń 
sądu rejestrowego (np. po wezwaniu do usunięcia braków formalnych lub 
przeszkody wpisu; Tabela 3, Wykres 3)
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Tabela 3. Reprezentacja wnioskodawców przez adwokatów lub radców prawnych

Reprezentacja wnioskodawców przez adwokatów  
lub radców prawnych

Liczebność  
akt (N)

Procent 
akt

Tak, od początku 273 17,1%

Tak, ale dopiero po ujawnieniu się zastrzeżeń sądu rejestro-
wego (np. zarządzenie wzywające do usunięcia braków) 38 2,4%

Nie 1289 80,6%

Ogółem 1600 100,0%

Wykres 3. Reprezentacja wnioskodawców przez adwokatów lub radców prawnych

Orzecznikami w większości byli referendarze sądowi (89,2%), zaś sę-
dziowie orzekali w 10,8% spraw.
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Wykres 4. Status orzecznika 

Wnioski o wpis zostały załatwione od razu (bez żadnego dalszego we-
zwania) w 45,2% przypadków (N = 723). W 22,9% przypadków wniosek 
zwrócono bez wzywania do uzupełnienia jego braków (N = 367), a w 2,7% 
przypadków wniosek oddalono – także bez wzywania do usunięcia prze-
szkody wpisu (N = 43). Z kolei w 20,2% przypadków wezwano do uzu-
pełnienia braków formalnych wniosku (N = 323). W 10% przypadków 
wezwano do usunięcia przeszkody wpisu (N = 160).

Tabela 4. Sposób załatwienia sprawy 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
TAK NIE

Liczebność 
akt (N)

Procent 
akt

Liczebność 
akt (N)

Procent 
akt

Wniosek uwzględniono bez dodatkowych 
wezwań 723 45,2% 877 54,8%

Wniosek zwrócono z powodu braków 
formalnych, bez wezwania do ich  
uzupełnienia

367 23,0% 1233 77,0%

Wniosek oddalono bez wezwania do  
usunięcia przeszkody wpisu 43 2,7% 1557 97,3%

Wezwano do uzupełnienia braków  
formalnych wniosku 323 20,2% 1277 79,8%

Wezwano do usunięcia przeszkody wpisu 160 10,0% 1440 90,0%



176 A. Herbet, P. Zdanikowski, D. Bucior, M. Hałasa, R. Ostrowski, P. Popardowski

Wykres 5. Sposób załatwienia sprawy 

Najczęstszym powodem zwrotu wniosku bez wezwania do uzu-
pełnienia braków było wadliwe wypełnienie formularza lub jego brak 
(66,4% wszystkich powodów), dalej: wadliwa reprezentacja (rozbieżność 
pomiędzy umową a wnioskiem - 7,9%), brzmienie firmy naruszające 
przepisy prawa (2,3 %) oraz wadliwie wpisane kody PKD (1,8%). Z kolei 
najczęstsze powody wezwania do usunięcia braków formalnych wnio-
sku to brak załącznika (54,3% wszystkich spraw w tej grupie), wadliwe 
wypełnienie formularza (14,3%), ale także brak formularza (26,1%) oraz 
brak dodatkowego odpisu umowy spółki (11,9%). W pewnym odsetku 
wszystkich spraw, w których wystąpiły braki, wzywano także do uiszcze-
nia opłaty sądowej od wniosku (1,1%) oraz opłaty za ogłoszenie w Moni-
torze Sądowym i Gospodarczym (dalej: MSiG; 3,4%). 

Wnioski oddalano bez wzywania do usunięcia przeszkody wpisu 
najczęściej z powodu sprzeczności postanowień umowy z prawem (31,4% 
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wszystkich spraw w tej grupie), nieprecyzyjnego oznaczenia przedmiotu 
aportu (13,6%), brzmienia firmy naruszającego przepisy prawa (13,6% po-
wodów), bądź braku formularza (7,9%). Z kolei wzywano do usunięcia 
przeszkód wpisu takich jak: niezgodne z prawem postanowienia umów 
spółek (38,8% wszystkich spraw w tej grupie), brak formularza (12,3%), 
wadliwie wpisane kody PKD (8,5%), wadliwie skonstruowana firma 
(6,6%), wadliwa lista wspólników (5,6%).

Tabela 5. Powody zwrotu wniosku bez wezwania do uzupełnienia braków 

Powody zwrotu wniosku bez wezwania do uzupełnienia braków
Liczba

powodów
(N)

Procent
Powodów

Brak/wadliwe wypełnienie formularza 402 66,4%
Wadliwa reprezentacja – rozbieżność pomiędzy umową a wnio-
skiem 48 7,9%

Brzmienie firmy naruszające przepisy prawa 14 2,3%
Wadliwie wpisane kody PKD 11 1,8%
Nieopłacenie/nieprawidłowe opłacenie wniosku 11 1,8%
Brak/nieprawidłowa opłata za ogłoszenie w MSiG 11 1,8%
Brak zaświadczeń o wpisie poszczególnych wspólników spółki 
cywilnej do EDG 9 1,5%

Brak dodatkowego odpisu umowy spółki 8 1,3%
Niezłożenie wniosku na urzędowym formularzu 8 1,3%
Brak tekstu jednolitego umowy spółki 7 1,2%
Sprzeczność pomiędzy wnioskiem a umową spółki 7 1,2%
Postanowienia umowy spółki sprzeczne z prawem 5 0,8%
Brak dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do 
lokalu, w którym ma być prowadzona działalność objęta wnio-
skiem 

5 0,8%

Brak uwierzytelnionych notarialnie lub złożonych w sądzie wzo-
rów podpisów 5 0,8%

Brak listy wspólników 4 0,7%
Wadliwie podpisany formularz 4 0,7%
Wadliwy skrót firmy 4 0,7%
Nieprecyzyjne oznaczenie aportu 4 0,7%
Nieważność umowy spółki 3 0,5%
Wadliwa lista wspólników 3 0,5%
Brak oświadczenia zarządu o wniesieniu kapitału zakładowego 3 0,5%
Niepodpisany formularz 3 0,5%
Brak dodatkowego odpisu statutu 2 0,3%
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Niepodpisany wniosek o wpis 2 0,3%
Wadliwy nr PESEL 2 0,3%
Brak umowy spółki cywilnej 2 0,3%
Brak dowodu wpłaty na akcje 2 0,3%
Wadliwie określony przedmiot działalności spółki 2 0,3%
Brak uchwały o przekształceniu 2 0,3%
Brak oświadczeń o objęciu akcji 2 0,3%
Nieokreślenie/nieprecyzyjne określenie wysokości wkładu wspól-
nika 2 0,3%

Przedmiot działalności niezgodny z przyjętą formą spółki 1 0,2%
Brak oświadczenia wszystkich członków zarządu o wniesieniu 
wpłat na akcje 1 0,2%

Brak pełnomocnictwa 1 0,2%
Brak dokumentu potwierdzającego uprawnienia partnerów do 
wykonywania wolnego zawodu 1 0,2%

Brak/wadliwy adres 1 0,2%
Wzajemna sprzeczność postanowień umowy spółki 1 0,2%
Brak informacji o siedzibie spółki 1 0,2%
Brak umowy spółki 1 0,2%
Brak oryginału dokumentu (złożono kserokopie) 1 0,2%
Brak załączników do wniosku 1 0,2%

Tabela 6. Powody oddalenia wniosku bez wezwania do usunięcia przeszkody wpisu 

Powody oddalenia wniosku bez wezwania do usunięcia  
przeszkody wpisu 

Liczba
powodów 

(N)

Procent
Powodów

Postanowienia umowy spółki sprzeczne z prawem 16 31,4%

Nieprecyzyjne oznaczenie przedmiotu aportu 7 13,6%

Brzmienie firmy naruszające przepisy prawa 7 13,6%

Brak formularza 4 7,9%
Zakwestionowanie oświadczenia zarządu o pokryciu kapitału 
zakładowego 3 5,9%

Przekroczenie półrocznego terminu od zawiązania spółki do  
zgłoszenia do rejestru 2 3,9%

Przedmiot działalności niezgodny z przyjętą formą spółki 2 3,9%

Wadliwe określenie sposobu reprezentacji 1 2,0%

Brak legitymacji do samodzielnego reprezentowania spółki 1 2,0%

Niezachowanie formy aktu notarialnego dla uchwały wspólników 1 2,0%

Brak dowodu wpłaty na akcje 1 2,0%
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Brak uchwały o przekształceniu 1 2,0%

Sprzeczność pomiędzy wnioskiem a umową spółki 1 2,0%

Brak sprawozdania finansowego 1 2,0%

Rozporządzenie udziałem przed wpisem do rejestru 1 2,0%

Brak załączników do wniosku 1 2,0%

Sąd uznał się niewłaściwy miejscowo 1 2,0%

Tabela 7. Powody wezwania do usunięcia braków wniosku 

Powody wezwania do usunięcia  
braków

TAK NIE

Liczebność 
akt (N)

Procent 
akt

Liczebność 
akt (N)

Procent 
akt

Brak opłaty sądowej 4 1,1% 346 98,9%

Brak opłaty za ogłoszenie w MSiG 12 3,4% 338 96,6%

Wadliwe wypełnienie formularza 50 14,3% 300 85,7%

Brak załącznika 190 54,3% 160 45,7%

Tabela 8. Inne powody wezwania do usunięcia braków

Inne powody wezwania do usunięcia braków
Liczba

powodów 
(N)

Procent
Powodów

Brak formularza 77 26,1%

Brak dodatkowego odpisu umowy spółki 35 11,9%
Brak dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodaw-
cy do lokalu, w którym ma być wykonywana działalność objęta 
wnioskiem 

29 9,8%

Brak/wadliwa lista wspólników 17 5,8%

Postanowienia umowy spółki sprzeczne z prawem 12 4,1%

Niepodpisany /wadliwie podpisany formularz 14 4,7%

Wadliwie wpisane kody PKD 11 3,7%

Brak wzorów podpisów 10 3,4%

Niepodpisany wniosek o wpis 10 3,4%

Wadliwy skrót firmy 6 2,0%

Wadliwy nr PESEL 5 1,7%

Brak tekstu jednolitego umowy spółki 4 1,4%

Niezłożenie wniosku na urzędowym formularzu 4 1,4%
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Brak zaświadczeń o wpisie poszczególnych wspólników spółki 
cywilnej do EDG 4 1,4%

Nieprecyzyjne oznaczenie aportu 4 1,4%

Brzmienie firmy naruszające przepisy prawa 3 1,0%

Brak oświadczenia zarządu o wniesieniu kapitału zakładowego 3 1,0%

Brak oświadczenia zarządu o wniesieniu wpłat na akcje 3 1,0%

Brak dodatkowego odpisu statutu 3 1,0%

Brak uchwały o przekształceniu 3 1,0%

Brak uchwały wspólników 3 1,0%

Brak oświadczeń o objęciu akcji 3 1,0%

Naruszenie formy aktu notarialnego dla uchwały wspólników 2 0,7%

Brak poświadczonego przez bank dowodu wpłaty na akcje 2 0,7%

Brak pełnomocnictwa 2 0,7%
Brak dokumentu potwierdzającego uprawnienia partnerów do 
wykonywania wolnego zawodu 2 0,7%

Wzajemna sprzeczność postanowień umowy spółki 2 0,7%

Brak oświadczenia o ustanowieniu prokury 2 0,7%

Brak sprawozdania finansowego 2 0,7%

Niezgodność danych wniosku z bazą PESEL/REGON 2 0,7%

Wadliwie określony sposób reprezentacji 1 0,3%

Wadliwa reprezentacja-rozbieżność pomiędzy umową a wnioskiem 1 0,3%

Przedmiot działalności sprzeczny z przepisami prawa 1 0,3%

Przedmiot działalności niezgodny z przyjętą formą spółki 1 0,3%

Brak oświadczenia o udzieleniu prokury 1 0,3%

Konieczność oznaczenia serii akcji 1 0,3%

Brak odpisu z księgi wieczystej 1 0,3%

Brak/wadliwy adres 1 0,3%

Brak umowy spółki cywilnej 1 0,3%

Brak uchwały o przekształceniu spółki cywilnej w jawną 1 0,3%

Konieczność doprecyzowania przedmiotu działalności spółki 1 0,3%

Brak umowy spółki 1 0,3%
Brak aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o zawiązaniu 
spółki 1 0,3%

Brak małżeńskiej umowy majątkowej 1 0,3%

Brak odpisu z rejestru przedsiębiorców 1 0,3%
Nieokreślenie/nieprecyzyjne określenie wysokości wkładu  
wspólnika 1 0,3%
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Tabela 9. Rodzaj brakującego załącznika  
(przy wezwaniu do uzupełnienia braków wniosku)

Rodzaj brakującego załącznika 
Liczba

załączników
(N)

Procent
załączników

Brak dodatkowego odpisu umowy spółki 48 26,7%
Brak dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wniosko-
dawcy do lokalu, w którym ma być wykonywana działalność 
objęta wnioskiem 

18 10,0%

Brak uwierzytelnionych notarialnie lub złożonych w sądzie 
wzorów podpisów 16 8,9%

Brak formularza KRS-WK 12 6,7%

Brak formularza NIP/VAT 10 5,6%
Brak oświadczenia zarządu o wniesieniu kapitału zakładowe-
go 8 4,4%

Brak tekstu jednolitego umowy spółki 8 4,4%

Brak formularza KRS-WM 5 2,8%

Brak umowy spółki cywilnej 5 2,8%

Brak formularza RG 4 2,2%

Brak listy wspólników 4 2,2%

Brak dodatkowego odpisu statutu 4 2,2%
Brak zaświadczeń o wpisie poszczególnych wspólników spółki 
cywilnej do EDG 4 2,2%

Brak formularza KRS-W3 3 1,7%

Brak formularza KRS-WG 3 1,7%

Brak uchwały wspólników 3 1,7%

Brak dowodu wpłaty na akcje 2 1,1%
Brak oświadczenia wszystkich członków zarządu o wniesieniu 
wpłat na akcje 2 1,1%

Brak pełnomocnictwa 2 1,1%
Brak dokumentu potwierdzającego uprawnienia partnerów do 
wykonywania wolnego zawodu 2 1,1%

Brak/wadliwy adres 2 1,1%

Brak formularza KRS-W1 1 0,6%

Brak formularza KRS-W2 1 0,6%

Brak formularza KRS-WE 1 0,6%

Brak formularza KRS-ZY 1 0,6%

Brak oświadczenia o udzieleniu prokury 1 0,6%

Brak odpisu z księgi wieczystej 1 0,6%

Brak dowodu wpłaty na akcje 1 0,6%
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Brak oświadczenia o ustanowieniu prokury 1 0,6%

Brak formularza KRS-WL 1 0,6%

Brak umowy spółki 1 0,6%

Brak formularza KRS-WH 1 0,6%

Brak/nieprawidłowa opłata za ogłoszenie w MSiG 1 0,6%

Brak oświadczenia/zaświadczenia o niekaralności 1 0,6%

Brak uchwały o powołaniu członka zarządu 1 0,6%

Brak oświadczeń o objęciu akcji 1 0,6%

Tabela 10. Powody wezwania do usunięcia przeszkody wpisu.

TAK NIE

Liczebność 
akt (N)

Procent 
akt

Liczebność 
akt (N)

Procent 
akt

Niezgodne z prawem postanowienia 
umowy/statutu/aktu założycielskiego 73 38,8% 115 61,2%

Tabela 11. Inne powody wezwania do usunięcia przeszkody wpisu

Inne powody wezwania do usunięcia przeszkody wpisu
Liczba 

powodów 
(N)

Procent 
powodów

Brak formularza KRS-W1 26 12,3%

Wadliwie wpisane kody PKD 18 8,5%

Wadliwie skonstruowana firma 14 6,6%

Wadliwa lista wspólników 12 5,6%

Brak tekstu jednolitego umowy spółki 10 4,7%
Brak dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy 
do lokalu, w którym ma być wykonywana działalność objęta 
wnioskiem 

10 4,7%

Wadliwy skrót firmy 10 4,7%

Brak dowodu wpłaty na akcje 8 3,8%
Brak zaświadczeń o wpisie poszczególnych wspólników spółki 
cywilnej do EDG 7 3,3%

Wadliwe określenie sposobu reprezentacji 6 2,8%

Brzmienie firmy naruszające przepisy prawa 6 2,8%
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Brak listy wspólników 6 2,8%

Przedmiot działalności niezgodny z typem spółki 6 2,8%

Konieczność doprecyzowania przedmiotu działalności spółki 6 2,8%

Brak uchwały o utworzeniu oddziału spółki 5 2,3%
Wadliwa reprezentacja – rozbieżność pomiędzy umową a wnio-
skiem 4 1,9%

Zakwestionowanie oświadczenia zarządu o pokryciu kapitału 
zakładowego 4 1,9%

Brak oświadczenia zarządu o wniesieniu kapitału zakładowego 4 1,9%

Brak pełnomocnictwa 4 1,9%

Brak dodatkowego odpisu statutu 4 1,9%

Nieprecyzyjne oznaczenie aportu 4 1,9%

Sprzeczność pomiędzy wnioskiem a umową spółki 4 1,9%

Niezgodność danych wniosku z bazą PESEL/REGON 4 1,9%
Brak aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o zawiązaniu 
spółki 3 1,4%

Naruszenie formy aktu notarialnego dla uchwały wspólników 2 0,9%
Brak oświadczenia wszystkich członków zarządu o wniesieniu 
wpłat na akcje 2 0,9%

Brak dodatkowego odpisu umowy spółki 2 0,9%
Brak uwierzytelnionych notarialnie lub złożonych w sądzie  
wzorów podpisów 2 0,9%

Brak/wadliwy adres 2 0,9%

Wadliwy nr PESEL 2 0,9%

Brak oświadczenia o ustanowieniu prokury 2 0,9%

Brak informacji o siedzibie spółki 2 0,9%

Brak uchwały o przekształceniu 2 0,9%

Brak umowy spółki 2 0,9%

Brak uchwały wspólników 2 0,9%
Brak umowy, na podstawie której udziały nabyli aktualni wspól-
nicy 2 0,9%

Niejasne stanowisko wnioskodawcy 2 0,9%

Niepodpisany wniosek o wpis 1 0,5%
Brak dokumentu potwierdzającego uprawnienia partnerów do 
wykonywania wolnego zawodu 1 0,5%

W zdecydowanej większości przypadków (90,2%) wnioskodawcy re-
agowali na wezwanie do usunięcia braków przez ich uzupełnienie. Nie 
uzupełniło braków jedynie 6,5% spółek; częściowo braki zostały uzupeł-
nione w 3,3% przypadków. 
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Wykres 6. Reakcja wnioskodawcy na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych

Odpowiednio skutkowało to ze strony sądu wpisem podmiotu (84,1% 
przypadków w tej grupie), zwrotem wniosku (12,2%) lub inną decyzją 
(3,7%), którą najczęściej było dopatrzenie się przez sąd jeszcze innej prze-
szkody, bądź ponowienie wezwania (w jednym przypadku). 

Wykres 7. Reakcja sądu na odpowiedź wnioskodawcy po wezwaniu do uzupełnienia braków
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Na wezwanie do usunięcia przeszkody wpisu wnioskodawcy reago-
wali najczęściej jej usunięciem (72,4% przypadków w tej grupie), rzadziej 
nieusunięciem (21,7%), ewentualnie częściowym usunięciem (5,9%). 

Wykres 8. Reakcja wnioskodawcy na wezwanie do usunięcia przeszkody wpisu

Ze strony sądu skutkowało to najczęściej wpisem podmiotu (69,7% 
przypadków w tej grupie), oddaleniem wniosku (26,3%), bądź inną decyzją 
(3,9%), którą najczęściej było dopatrzenie się przez sąd innej przeszkody.

Wykres 9. Reakcja sądu na działanie wnioskodawcy po wezwaniu do usunięcia  
przeszkody wpisu
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Najczęstszym zachowaniem wnioskodawców po zwrocie wniosku 
było ponowne złożenie wniosku bez skarżenia zarządzenia o zwrocie 
wniosku (91,3% przypadków w tej grupie), następnie skarga na orzecze-
nie referendarza (7,5%), brak jakiejkolwiek aktywności (0,7%) oraz inne 
zachowanie (0,5%) jakim było ponowne złożenie wniosku, które jednak 
nie zakończyło się wpisem. Zdarzało się wszakże, że przy zachowaniu 
opisanym jako pierwsze sąd ponownie wzywał do usunięcia innych bra-
ków: jednokrotnie (w 67,8% tych przypadków), dwukrotnie (25,4%), trzy-
krotnie (4,9%) lub nawet czterokrotnie (2%). 

Wykres 10. Zachowanie wnioskodawcy po zwrocie wniosku

Rozpoznając skargę na orzeczenie referendarza o zwrocie wniosku 
sąd najczęściej uwzględniał ją i dokonywał wpisu (78,6% wszystkich 
spraw w tej grupie), nie uwzględniał skargi i zarządzał zwrot, którego 
wnioskodawca nie skarżył (7,1%), bądź zarządzał zwrot, który wnio-
skodawca skarżył (10,7%), ewentualnie dopatrywał się innego braku 
(3,6%). 

Sąd okręgowy, rozpoznając zażalenie na zarządzenie o zwrocie wnio-
sku, za każdym razem uchylał zaskarżone zarządzenie, w konsekwencji 
czego ponownie rozpoznając sprawę sąd rejestrowy dokonywał wpisu 
zgodnie z wnioskiem. 
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Po oddaleniu wniosku wnioskodawca najczęściej składał skargę na 
orzeczenie referendarza (87,7% wszystkich spraw w tej grupie), bądź ape-
lację (3,7%), w których podnoszono najczęściej zarzuty materialnopraw-
ne. W 8,6% przypadków po oddaleniu wniosku wnioskodawcy nie pod-
jęli żadnych działań. 

Wykres 11. Zachowanie wnioskodawcy po oddaleniu wniosku

Rozpoznając skargę na orzeczenie referendarza o oddaleniu wniosku 
sąd rejonowy najczęściej skargi uwzględniał i dokonywał wpisu (70,4% 
wszystkich spraw w tej grupie), rzadziej skargę oddalał (12,7%), bądź wy-
dawał inne orzeczenie, dopatrując się nieujawnionych dotychczas braków 
(16,9%). 

Na zaskarżenie postanowienia o oddaleniu skargi zdecydowało się 
tylko sześciu wnioskodawców, pozostali złożyli ponownie wniosek, co 
ostatecznie zakończyło się wpisem. W apelacjach w większości podnoszo-
no zarzuty materialnoprawne, zaś sąd okręgowy w większości apelacje 
uwzględniał i przekazywał sprawę do ponownego rozpoznania (66,7% 
przypadków w tej grupie), oddalił apelację tylko w jednym przypadku 
(16,7%) i w jednym ją odrzucił (16,7%). 
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Tabela 12. Statystki opisowe czasu (w dniach) rozpatrywania wniosku
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Średnia (M) 14,0 25,1 39,0 44,9 51,1 129,4 314,5 83,9 75,1 211,5 120,7

Mediana 10 19 30 36,5 38,5 114,5 314,5 68 68 178,5 103

Dominanta 6 12 25; 
28 28 23 52 274; 

355
27; 
35 110

74; 
177; 
180; 
415

40;103; 
219

Minimum 1 2 5 2 5 29 274 24 29 74 40

Maksimum 136 160 208 299 455 566 355 276 175 415 219

Korelacje 

Przeprowadzone badania wskazują, że poszczególne ośrodki rejestro-
we nie różnią się istotnie statystycznie w zakresie szybkości:
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• wpisu bez dodatkowych wezwań (F = 1,08 , df = 3, p < 0,36);
• oddalenia wniosku bez wezwania do usunięcia przeszkody wpisu 

(F = 0,42 , df = 3, p < 0,74);
• wpisu po uzupełnieniu braków formalnych (F = 2,56 , df = 3, p < 0,06);
• wpisu po wezwaniu do usunięcia jego przeszkody (F = 0,66 , df = 3, 

p < 0,58).
Istnieje natomiast różnica pomiędzy:
• ośrodkiem lubelskim a warszawskim w zakresie szybkości postępo-

wania, w którym wniosek zwrócono bez wzywania do uzupełnienia 
braków formalnych (Test Tukey’a p < 0,05): w Warszawie (M = 34,0) 
istotnie statystycznie szybciej niż Lublinie (M = 47,3);

• ośrodkiem lubelskim a katowickim (Test Tukey’a p<0,001) i lubel-
skim a poznańskim (Test Tukey’a p<0, 001) w zakresie szybkości 
rozpoznania wniosku w przypadku jego zwrotu, gdy nie zaskar-
żając zarządzenia o zwrocie wniosku wnioskodawca ponowił go. 
W Lublinie (M = 34,8) następowało to szybciej niż w Poznaniu (M = 
64,3) i w Katowicach. (nie ma różnic pomiędzy ośrodkiem lubelskim 
a warszawskim w tym zakresie (Test Tukey’a p<0,01), (M = 59,1). 

Z uwagi na zbyt małą liczbę przypadków, w których wniosek złożono 
elektronicznie, nie można stwierdzić czy istnieje zależność pomiędzy tą 
formą wniosku a szybkością i sprawnością jego rozpoznania. 

Siła zależności między reprezentacją spółki przez profesjonalnego peł-
nomocnika a szybkością wpisu bez dodatkowych wezwań jest bardzo ni-
ska (Eta = 0,02). Podobnie kształtuje się zależność pomiędzy reprezentacją 
podmiotu przez adwokata lub radcę prawnego a szybkością oddalenia 
wniosku bez wezwania do usunięcia przeszkody wpisu (Eta = 0,09). 

Istnieje statystycznie istotna zależność między reprezentacją spółki 
przez adwokata lub radcę prawnego a oddalaniem wniosku bez wezwa-
nia do usunięcia przeszkody wpisu, jednakże siła zależności jest bardzo 
niska (V Cramera = 0,11; p < 0,001).

Istnieje statystycznie istotna zależność między reprezentacją spół-
ki przez adwokata lub radcę prawnego a zwracaniem wniosku z powo-
du braków formalnych bez wzywania do ich uzupełnienia, ale siła tego 
związku jest bardzo niska (V Cramera = 0,07; p < 0,02)

Nie istnieje statystycznie istotna zależność między reprezentacją spół-
ki przez adwokata lub radcę prawnego a wzywaniem do uzupełnienia 
braków formalnych (V Cramera = 0,05; p < 0,17)

Istnieje statystycznie istotna zależność między reprezentacją spółki 
przez adwokata lub radcę prawnego a wzywaniem do usunięcia przeszko-
dy wpisu, ale siła tego związku jest bardzo niska (V Cramera = 0,07; p < 0,02).
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Istnieje statystycznie istotna zależność między typem spółki handlo-
wej a oddalaniem wniosku bez wezwania do usunięcia przeszkody wpi-
su, ale siła tego związku jest bardzo niska (V Cramera = 0,19; p < 0,001).

Istnieje statystycznie istotna zależność między typem spółki handlowej 
a wzywaniem do uzupełnienia braków formalnych, ale siła tego związku 
jest bardzo niska (V Cramera = 0,10; p < 0,006).

Nie istnieje statystycznie istotna zależność między typem spółki han-
dlowej a wzywaniem do usunięcia przeszkody wpisu (V Cramera = 0,05; p 
< 0,48).

Istnieje statystycznie istotna zależność między typem spółki handlo-
wej a uwzględnianiem wniosku bez dodatkowych wezwań, ale siła tego 
związku jest bardzo niska (V Cramera = 0,12; p < 0,001).

Nie istnieją istotnie statystycznie zależności pomiędzy statusem 
orzecznika a:

• uwzględnianiem wniosku bez dodatkowych wezwań (Phi = - 0,03; 
p < 0,24); 

• oddalaniem wniosku bez wzywania do usunięcia przeszkody wpisu 
(Phi = - 0,01; p < 0,85); 

• wzywaniem do usunięcia braków (Phi = 0,02; p < 0,51); 
• wzywaniem do usunięcia przeszkody wpisu (Phi = 0,02; p < 0,45). 
Istnieje istotna statystycznie zależność pomiędzy statusem orzecznika 

a zwracaniem wniosku bez wzywania do usunięcia braków (Phi = 0,07; p < 
0,006), ale siła tej zależności jest bardzo niska (referendarze częściej zwra-
cali wnioski niż sędziowie). 

Istnieje statystycznie istotna zależność pomiędzy poszczególnymi ośrod-
kami rejestrowymi a dokonywaniem wpisu bez dodatkowych wezwań, ale 
siła tej zależności jest bardzo niska (V Cramera = 0,15; p < 0,001). Podobnie 
kształtuje się zależność pomiędzy poszczególnymi ośrodkami a zwracaniem 
wniosku bez wzywania do uzupełnienia braków formalnych (V Cramera = 
0,14; p < 0,001) i oddalaniem wniosku bez wzywania do usunięcia przeszkody 
wpisu (V Cramera = 0,16; p < 0,001). Zależności takiej brak (nawet na niskim 
poziomie) pomiędzy poszczególnymi ośrodkami a wzywaniem do uzupeł-
nienia braków formalnych wniosku (V Cramera = 0,05; p < 0,22).

4. Wnioski 

Ocena polskiego systemu rejestracji sądowej w ujęciu empirycznym 
jest ambiwalentna. Z jednej strony, w niespełna połowie przypadków wpis 
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następuje bez zastrzeżeń sądu rejestrowego, w czasie nieprzekraczającym 
dwóch tygodni (najczęściej wniosek jest rozpoznawany w ciągu sześciu dni). 
W tym kontekście wypada jednak zaznaczyć, że przeprowadzone badania 
obejmowały wyłącznie wpisy pierwotne, w praktyce najmniej kontrowersyj-
ne, u podstaw których brak poważniejszych różnic między interesariuszami 
wewnętrznymi (tj. piastunami organów spółki i poszczególnymi wspólnika-
mi lub ich grupami). Z drugiej strony, w nieco ponad połowie przypadków 
wnioski o wpis do rejestru są obarczone – przynajmniej w ocenie organu re-
jestrowego – brakami formalnymi bądź merytorycznymi. Analiza dalszego 
przebiegu postępowania wskazuje, że w znacznej części wstępne zastrzeże-
nia orzecznika dotyczące prawidłowości wniosku i dołączonych do niego do-
kumentów stanowiących podstawę wpisu okazują się nieuzasadnione. 

Badania wykazały istnienie zależności statystycznej pomiędzy wielo-
ma zmiennymi. Niemniej jednak w większości przypadków siła zależno-
ści jest bardzo niska. Najprawdopodobniej zależności wynikają z dużej 
próby. Formułowanie na ich podstawie stanowczych wniosków nie jest 
więc możliwe. 

Niewielka siła zależności (a w istocie brak korelacji) pomiędzy re-
prezentacją podmiotu w postępowaniu rejestrowym przez zawodowego 
pełnomocnika a sposobem załatwienia sprawy wskazuje, że prawidłowe 
wypełnienie wniosku sprawia trudności także profesjonalistom. Może to 
wskazywać na zbytnią drobiazgowość w zakresie egzekwowania wymo-
gów, jakim powinien odpowiadać wniosek o wpis i załączniki do niego. 
Kwestią otwartą jest to, w jakim stopniu konieczność takiego właśnie pro-
cedowania wynika ze zbyt szczegółowej regulacji prawnej, w jakim zaś 
ze sposobu jej interpretacji przez organ rejestrowy. O ile w wypadku pro-
stych, nieskomplikowanych braków, które ewidentnie naruszają wymaga-
nia ustawowe (np. brak określonych załączników, niewłaściwy formularz 
lub jego brak). ocena jest dość jednoznaczna, o tyle w wypadku braków 
formalnych polegających na nieprawidłowym wypełnieniu formularza, 
wymagałaby ona bliższej analizy. O tego rodzaju błąd nietrudno bowiem 
także w odniesieniu do adwokata lub radcy prawnego.

W tym kontekście warto zastanowić się, czy aktualna regulacja postę-
powania rejestrowego jest dostatecznie elastyczna i optymalna z punktu 
widzenia ekonomiki postępowania. Dotyczy to przede wszystkim dopusz-
czalności zwrotu wniosku bez wzywania do uzupełnienia jego braków 
w sytuacji wadliwego wypełnienia formularza. Przepis art. 19 ust. 3 u. KRS1 

1 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tekst jedn.  
Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1168, z późn. zm.; (dalej: u. KRS). 
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wyłącza w tym zakresie zastosowanie art. 130 k.p.c.2 Powoduje to, że wnio-
sek o wpis złożony na wadliwie wypełnionym formularzu, jest zwracany 
bez wzywania do uzupełnienia braków formalnych. U podstaw tej regulacji 
legło przeświadczenie ustawodawcy, że szybka eliminacja wadliwie przy-
gotowanych wniosków usprawni postępowanie. Badania wskazują jednak, 
że jest to regulacja nieefektywna. Statystyki opisowe długości rozpoznawa-
nia wniosku wskazują bowiem, że wpis w tego typu sprawach jest średnio 
10 dni późniejszy, niż w przypadku wezwania do usunięcia przeszkody 
wpisu. Jeżeli dodać do tego, że przesłanka zwrotu jest nieostra i powoduje 
możliwość nadinterpretacji, warto rozważyć zrezygnowanie z niej i stoso-
wanie do wszystkich braków formalnych ogólnego przepisu art. 130 k.p.c. 
Po drugie, uzasadnione wydaje się wprowadzenie do regulacji rejestrowej 
unormowania, które stanowiłoby odpowiednik art. 164 § 3, art. 165 i art. 317 
k.s.h.3 – odnoszących się w tej chwili wyłącznie do spółek kapitałowych 
i powszechnie lekceważonych (niestosowanych) w praktyce orzeczniczej 
– które wykluczają możliwość odrzucenia lub oddalenia wniosku o wpis 
w sytuacji, kiedy wniosek lub dołączone do niego załączniki i dokumenty są 
dotknięte drobnymi, nieistotnymi brakami usuwalnymi, które mogą zostać 
uzupełnione (konwalidowane) po dokonaniu wpisu. Po trzecie, wzorem 
innych państw można rozważyć wprowadzenie odpowiednich rozwiązań 
instytucjonalnych lub infrastrukturalnych, ukierunkowanych na stworze-
nie ułatwień w zakresie dokonywania zgłoszeń przez osoby prowadzące 
działalność na niewielką skalę, niekorzystające zazwyczaj z profesjonalnej 
pomocy prawnej. 

Zasadniczy brak zależności pomiędzy sprawnością orzekania w po-
szczególnych ośrodkach wskazuje, że system sądownictwa rejestrowego 
funkcjonuje poprawnie od strony czysto organizacyjnej. Niewielka siła 
zależności pomiędzy szybkością orzekania przez poszczególne rodzaje 
orzeczników wskazuje ponadto, że instytucja referendarzy sądowych – 
przynajmniej co do zasady – sprawdziła się. Wniosek ten jest wszakże 
uzasadniony jedynie co do oceny samej sprawności postępowania reje-
strowego. Wyniki postępowań wywołanych skargami na orzeczenia refe-
rendarzy pokazują natomiast, że w znacznej części orzeczenia blokujące 
możliwość dokonania wpisu, a zaskarżone następnie przez wnioskodaw-
cę, były wadliwe. Co równie istotne, zauważalna jest także niekonsekwen-
cja sądów rejestrowych w zakresie kwalifikacji wadliwości wniosków - te 

2 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. Nr 43, 
poz. 296 z późn. zm.; (dalej: k.p.c.). 

3 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Dz. U. Nr 94, poz. 
1037, z późn. zm.; (dalej: k.s.h.). 
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same uchybienia są bowiem niekiedy traktowane jako braki formalne, 
a innym razem jako przeszkody wpisu. Niestabilność orzecznictwa po-
szczególnych kategorii orzeczników i niejednolitość orzecznictwa sądów 
rejestrowych in genere wydaje się jednak problemem bardziej złożonym 
i trudnym do wyeliminowania, przynajmniej w aktualnym stanie praw-
nym. Niewątpliwie, zjawisku temu sprzyja specyficzny układ interesów 
w postępowaniu rejestrowym, którego uczestnicy (zwłaszcza w wypadku 
wpisów pierwotnych) są zainteresowani przede wszystkim szybkim do-
konaniem wpisu, a także brak możliwości (przynajmniej co do zasady) za-
skarżenia skargą kasacyjną orzeczenia sądu odwoławczego. Niezależnie 
od ewentualnych zmian, które mogłyby skutkować zwiększeniem precy-
zji regulacji prawnej (tak procesowej, jak i materialnoprawnej), jednolitość 
i jakość orzecznictwa powinna być więc zapewniana na płaszczyźnie or-
ganizacyjnej, poprzez system szkoleń i seminariów, w których uczestni-
czyliby orzecznicy i przewodniczący wydziałów rejestrowych. 

Niepokojące jest to, że w razie wezwania do usunięcia przeszko-
dy wpisu wnioskodawca, chcąc uzyskać wpis, ma do wyboru rezygna-
cję z określonych postanowień aktu założycielskiego lub dostosowanie 
jego treści do stanowiska (oczekiwań) sądu, albo długotrwałą procedurę 
dochodzenia swoich praw w procedurze wywołanej wniesieniem okre-
ślonych środków zaskarżenia. Radą na to, oprócz poprawy standardu 
i ujednolicenia orzecznictwa (sprawowanego głównie przez referendarzy 
sądowych) mogłyby być zmiany ograniczające podstawy ingerencji sądu 
rejestrowego w treść zgłoszenia i stanowiących jego element dokumentów 
założycielskich. 





Mariusz Stanik*

Referat** zasada jednego okienka w postępowaniu 
przed sądem rejestrowym

I. Wstęp

Regulacja prawna tzw. zasady „jednego okienka” w postępowaniu 
przed sądem rejestrowym przeszła swoistą ewolucję: począwszy od fakul-
tatywności korzystania z tej zasady przez nowotworzonych przedsiębior-
ców i wyłączenia spod jej stosowania zgłoszenia do systemu ubezpieczeń 
społecznych, po obligatoryjność jej stosowania, w tym również względem 
zgłoszeń i zmian zgłoszeń składanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych. Obecny kształt regulacji zasady „jednego okienka”, tj. brzmienie art. 
19b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym1 (dalej: KRS), ustalone zo-
stało nowelizacją z dnia 19 grudnia 2008 r., która weszła w życie z dniem 
31 marca 2009 r.2 Przepisy te – zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy 
– miały na celu nie tylko uproszczenie, ale także przyspieszenie procedu-
ry rejestracji podmiotów gospodarczych3. Regulacja analizowanej zasady 
budzi jednak szereg wątpliwości co do przyjętych przez ustawodawcę 
rozwiązań, a także wywołuje wiele zastrzeżeń redakcyjnych. W związku 
z powyższym warto dokonać analizy przedmiotowej regulacji pod kątem:

  * Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
** Referat został wygłoszony podczas konferencji „System rejestracji przedsiębiorców 

w Polsce na tle prawnoporównawczym – doświadczenia i perspektywy”, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 19 kwietnia 2012 roku.

1 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tekst jedn.  
Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.

2 Zob. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

3 Por. druk sejmowy nr 1833 Sejmu IV kadencji.
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1. zakresu obowiązywania zasady „jednego okienka” oraz ustawowych 
wyłączeń spod jej obowiązywania;

2. ustawowych obowiązków podmiotów rejestrowych związanych 
z funkcjonowaniem zasady „jednego okienka”; oraz

3. ustawowych obowiązków sądu rejestrowego w tym zakresie.
Przeprowadzona analiza stanowić będzie podstawę do dokonania 

oceny tej regulacji.

II. Zakres obowiązywania zasady „jednego okienka”

Jeśli chodzi o zakres obowiązywania zasady „jednego okienka”, zo-
stał on wskazany w art. 19b ust. 1 ustawy o KRS, zgodnie z którym wraz 
z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wnio-
skodawca składa:
1. wniosek o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego 

podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
2. zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepi-

sów o systemie ubezpieczeń społecznych; oraz
3. zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w usta-

wie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji 
podatników i płatników4 wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku.

Z brzmienia cytowanego wyżej przepisu wynikają zatem następujące 
wnioski:
1. po pierwsze, zasada „jednego okienka” znajduje zastosowanie wyłącz-

nie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przy 
czym obejmuje ona wszystkie podmioty, na które ustawa nakłada obo-
wiązek uzyskania wpisu do tegoż rejestru (z zastrzeżeniem wyjątków 
wskazanych w art. 19b ust. 1c pkt 1 i 1a ustawy o KRS, tj.: podmio-
tów – wnioskodawców składających wniosek w formie elektronicznej 
oraz spółek z o.o., których umowy zawarto przy wykorzystaniu wzor-
ca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego 
w systemie teleinformatycznym);

2. po drugie, wskazane wyżej podmioty rejestrowe nie mają – tak jak 
w poprzednim stanie prawnym – prawa wyboru co do skorzystania 

4 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 
i płatników, t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.
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z „jednego okienka”. Użycie przez ustawodawcę w art. 19b ust. 1 in 
principio ustawy o KRS czasownika „składa” (tj. czasownika w formie 
bezwarunkowego nakazu) sprawiło bowiem, że od dnia 31 marca 2009 
r. zasada „jednego okienka” stała się obligatoryjna;

3. po trzecie, zasada „jednego okienka” obejmuje zarówno wniosek 
o pierwszy wpis w rejestrze przedsiębiorców (inaczej mówiąc wniosek 
o rejestrację), jak i wszelkie dalsze wnioski o wpis lub zmianę wpisu, 
a zatem również wnioski o wykreślenie z rejestru (vide: art. 20 ust. 4 
ustawy o KRS);

4. po czwarte, zasada „jednego okienka” dotyczy wniosków składanych 
dotychczas do Głównego Urzędu Statystycznego (rejestr REGON), 
ZUS (zgłoszenie i zmiana zgłoszenia płatnika składek w systemie 
ubezpieczeń społecznych) i Urzędu Skarbowego (zgłoszenie identyfi-
kacyjne albo aktualizacyjne NIP); oraz

5. po piąte, jak wynikałoby z prostej wykładni językowej analizowanego 
przepisu, obowiązek złożenia wszystkich trzech wskazanych wyżej 
wniosków i zgłoszeń jest niezależny od przedmiotu wniosku o wpis 
w rejestrze przedsiębiorców.
Ponadto, odnośnie do zakresu obowiązywania zasady „jednego okien-

ka” wskazać także trzeba na ustawowe wyłączenia spod jej obowiązywa-
nia, o których stanowi art. 19b ust. 1c ustawy o KRS. Zgodnie z tym prze-
pisem zasada „jednego okienka” nie ma bowiem zastosowania w trzech 
następujących przypadkach:
1. gdy wnioskodawca składa wniosek w formie elektronicznej (w takim 

przypadku wnioskodawca wysyła wnioski i zgłoszenia samodzielnie, 
drogą elektroniczną);

2. gdy wnioskodawca składa wniosek o wpis spółki z o.o., której umo-
wę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym 
(w takim przypadku wnioskodawca składa wnioski i zgłoszenia bez-
pośrednio do właściwych organów);

3. gdy zmiana nie dotyczy danych objętych wpisem do rejestru przed-
siębiorców.
Przedstawiony powyżej zakres obowiązywania zasady „jednego 

okienka” budzi w mojej ocenie co najmniej kilka następujących wątpli-
wości:
1. Po pierwsze, zastanowić się trzeba, czy słusznym rozwiązaniem było 

uczynienie z zasady „jednego okienka” procedury obligatoryjnej. Bio-
rąc pod uwagę m.in. fakt, iż w poprzednim stanie prawnym, kiedy to 
zasada ta stanowiła jedynie jedną z opcji rejestracji przedsiębiorców, 
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z której korzystała niewielka tylko część nowotworzonych podmiotów 
gospodarczych, wydaje się, iż zmiana ta nie była uzasadniona. Jeśli do-
datkowo wziąć pod uwagę, iż zasada „jednego okienka” nie tylko nie 
skraca procedury rejestracyjnej, ale wręcz ją wydłuża (o czym poniżej), 
wydaje się, iż znacznie lepszym rozwiązaniem byłby powrót do moż-
liwości wyboru przez wnioskodawcę pomiędzy skorzystaniem z za-
sady „jednego okienka”, a samodzielnym złożeniem poszczególnych 
wniosków w odpowiednich urzędach (ewentualnie zmiana przepisów 
ustawy o KRS w taki sposób, aby zasada „jednego okienka” faktycznie 
skracała proces rejestracji podmiotów);

2. Po drugie, zasada „jednego okienka” dotyczy wyłącznie wpisów do-
konywanych na wniosek. Zarówno przepisy ustawy o KRS, jak też 
przepisy ustrojowe poszczególnych typów podmiotów rejestrowych 
przewidują natomiast możliwość dokonywania przez sąd rejestrowy 
także wpisów z urzędu. W mojej ocenie jednak, biorąc pod uwagę, iż 
wpisy z urzędu stanowią wyjątek od zasady wnioskowości, obowiązu-
jącej w postępowaniu rejestrowym, jak też biorąc pod uwagę praktycz-
ne trudności z ewentualnym powiązaniem zasady „jednego okienka” 
również z wpisami z urzędu, okoliczność ta nie stanowi wady anali-
zowanej regulacji;

3. Po trzecie, wątpliwości mogą również powstawać na tle wykładni języ-
kowej przepisu art. 19b ust. 1 ustawy o KRS, gdzie obowiązek złożenia 
wszystkich trzech wniosków/zgłoszeń dodatkowych może się wyda-
wać niezależny od przedmiotu wniosku o wpis w rejestrze przed-
siębiorców. Mogłoby się bowiem wydawać, iż dodatkowe wnioski/
zgłoszenia powinny zostać złożone także w sytuacji, gdy wpis w reje-
strze przedsiębiorców nie wpływa na zakres danych uwidacznianych 
w systemach REGON, ZUS lub Urzędu Skarbowego. W mojej ocenie 
taka interpretacja zasady „jednego okienka” jest jednak nieprawidło-
wa. Wykładnia językowa przepisu nie może być bowiem dokonywana 
w oderwaniu od jego celu. Co więcej, interpretacja taka prowadziłaby 
do absurdalnych wręcz wniosków. Tym samym – zgodnie z regułami 
wykładni – konieczne jest sięgnięcie do metod innych niż językowa, 
a w konsekwencji uznanie, iż dodatkowe wnioski powinny zostać zło-
żone jedynie wtedy, kiedy dane lub zmiany danych zgłaszane do reje-
stru przedsiębiorców skutkować będą również zmianami w systemach 
prowadzonych przez GUS, ZUS lub Urząd Skarbowy. Na marginesie 
natomiast podnieść trzeba, iż dla jasności i czytelności analizowanego 
przepisu wskazana byłaby jego zmiana, polegająca na dodaniu zapi-
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su dotyczącego wpływu zgłaszanych danych na dane uwidaczniane 
w systemach wspomnianych przed chwilą urzędów;

4. Po czwarte zwrócić trzeba także uwagę na trzecie ze wspomnianych 
już wyłączeń od obowiązywania zasady „jednego okienka”, tj. przy-
padek gdy zmiana nie dotyczy danych objętych wpisem do rejestru 
przedsiębiorców. Otóż w mojej ocenie przepis art. 19b ust. 1c pkt 2 
ustawy o KRS jest przepisem zbędnym. Z brzmienia art. 19b ust. 1 
ustawy o KRS wynika bowiem wprost, iż dodatkowe wnioski/zgło-
szenia powinny zostać złożone jedynie wraz z wnioskiem o wpis lub 
zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców. Tym samym w sytuacji, 
w której zmiana danych podmiotu rejestrowego nie skutkuje wpisem 
w rejestrze przedsiębiorców, to oczywiście nie jest możliwe zgłoszenie 
takiej zmiany do pozostałych urzędów za pośrednictwem sądu reje-
strowego.

III. Ustawowe obowiązki podmiotów rejestrowych związane  
  z funkcjonowaniem zasady „jednego okienka”

Wprowadzenie do ustawy o KRS analizowanej zasady „jednego okien-
ka” w opisanym już zakresie wiązało się z koniecznością nałożenia tak na 
same podmioty rejestrowe, jak i na sądy rejestrowe, dodatkowych obo-
wiązków.

Jeśli chodzi o ustawowe obowiązki podmiotów rejestrowych związa-
ne z funkcjonowaniem zasady „jednego okienka”, wskazać należy oczy-
wiście na obowiązek złożenia wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu 
wniosków/zgłoszeń do ZUS, GUS i Urzędu Skarbowego, ale także na obo-
wiązki wskazane w art. 19b ust. 2 ustawy o KRS, tj.:
1. na obowiązek złożenia wraz z wnioskiem o pierwszy wpis umowy 

spółki; oraz
2. na obowiązek złożenia wraz z wnioskiem o pierwszy wpis dokumentu 

potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub nierucho-
mości, w których znajduje się siedziba wnioskodawcy.
Wskazane powyżej obowiązki ustawowe podmiotów rejestrowych 

związane z funkcjonowaniem zasady „jednego okienka” budzą przy tym 
następujące wątpliwości:
1. Po pierwsze, obowiązek złożenia wraz z wnioskiem o pierwszy wpis 

umowy spółki dotyczy tylko podmiotów rejestrowych będących spół-
kami prawa handlowego oraz spółkami europejskimi.
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2. Po drugie, wątpliwości może budzić relacja analizowanego przepisu 
art. 19b ust. 2 ustawy o KRS do przepisu art. 9 ust. 3 tejże ustawy, 
zgodnie z którym: „Jeżeli podmiot wpisywany do Rejestru działa na 
podstawie umowy lub statutu, do wniosku o jego wpisanie dołącza 
się umowę lub statut”. Porównanie tych dwóch przepisów mogłoby 
prowadzić do wniosku, iż art. 19b ust. 2 ustawy o KRS niepotrzeb-
nie powtarza obowiązek wyrażony już w art. 9 ust. 3 ustawy o KRS. 
Niemniej jednak, jeśli weźmiemy pod uwagę brzmienie art. 19b ust. 3 
ustawy o KRS, gdzie mowa jest o „dodatkowym odpisie umowy spół-
ki”, który powinien być przesłany przez sąd rejestrowy do Urzędu 
Skarbowego, byłaby to konstatacja błędna (wynikająca z nie dość pre-
cyzyjnej redakcji art. 19b ust. 2 ustawy o KRS, gdzie wyraźnie brakuje 
zwrotu „dodatkowy egzemplarz/odpis umowy spółki”).

3. Po trzecie natomiast, odnośnie do obowiązku złożenia wraz z wnio-
skiem o pierwszy wpis dokumentu potwierdzającego uprawnienie do 
korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się sie-
dziba wnioskodawcy, stwierdzić trzeba, że obowiązek ten jest niewy-
konalny w odniesieniu do podmiotów, które powstają dopiero wraz 
z chwilą uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców.

IV. Ustawowe obowiązki sądów rejestrowych związane  
  z funkcjonowaniem zasady „jednego okienka”

Jeśli chodzi natomiast o ustawowe obowiązki sądu rejestrowego zwią-
zane z funkcjonowaniem zasady „jednego okienka”, wskazać trzeba, iż:

1. Po pierwsze, sąd rejestrowy – zgodnie z przepisem art. 19b ust. 1a 
ustawy o KRS – zobowiązany jest z urzędu (a zatem bez jakichkol-
wiek dodatkowych wniosków) przesłać złożony przez wnioskodaw-
cę wniosek do systemu REGON do właściwego urzędu statystycz-
nego oraz złożone przez wnioskodawcę zgłoszenie identyfikacyjne 
albo aktualizacyjne NIP do wskazanego przez wnioskodawcę na-
czelnika Urzędu Skarbowego. Obowiązki te sąd rejestrowy powi-
nien przy tym wykonać w terminie 3 dni roboczych od dokonania 
wpisu w rejestrze przedsiębiorców, dołączając dodatkowo do właś-
ciwych wniosków wnioskodawcy odpis postanowienia o wpisie do 
rejestru oraz zaświadczenie o dokonaniu wpisu.

2. Po drugie, sąd rejestrowy – zgodnie z przepisem art. 19b ust. 1b 
ustawy o KRS – zobowiązany jest z urzędu (a zatem bez jakichkol-
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wiek dodatkowych wniosków), po uzyskaniu informacji o nadaniu 
przedsiębiorcy numeru NIP, przesłać do właściwej jednostki ZUS 
złożone przez wnioskodawcę zgłoszenie wraz z informacją o nada-
nym numerze NIP.

3. Po trzecie wreszcie, sąd rejestrowy – zgodnie z przepisem art. 19b 
ust. 3 ustawy o KRS – zobowiązany jest z urzędu (a zatem bez ja-
kichkolwiek dodatkowych wniosków) przesłać do właściwego 
urzędu skarbowego dodatkowy odpis umowy spółki, dokument 
potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nierucho-
mości, w których znajduje się siedziba wnioskodawcy, oraz inne do-
kumenty złożone przez wnioskodawcę wraz z wnioskiem o wpis 
lub zmianę wpisu.

Przedstawione powyżej obowiązki ustawowe sądów rejestrowych 
związane z funkcjonowaniem zasady „jednego okienka” budzą przy tym 
następujące wątpliwości:
1. Po pierwsze, termin, w jakim sąd rejestrowy zobowiązany jest przesłać 

wnioski i zgłoszenia do GUS i Urzędu Skarbowego, tj. 3 dni robocze od 
daty dokonania wpisu w rejestrze, jest jedynie terminem instrukcyj-
nym, a jego przekroczenie przez sąd nie rodzi jakichkolwiek upraw-
nień procesowych po stronie wnioskodawcy.

2. Po drugie, przepis art. 19b ust. 1b ustawy o KRS, dotyczący obowiązku 
przesłania do ZUS złożonego przez wnioskodawcę zgłoszenia wraz 
z informacją o nadaniu numeru NIP, nie precyzuje terminu, w jakim 
sąd powinien wykonać ten obowiązek. Jak się jednak wydaje, powin-
no to nastąpić niezwłocznie po uzyskaniu informacji o nadaniu nume-
ru NIP. 

3. Po trzecie, również przepis art. 19b ust. 3 ustawy o KRS, dotyczący 
obowiązku przesłania do Urzędu Skarbowego dodatkowego odpisu 
umowy spółki oraz dokumentu poświadczającego prawo do lokalu, 
nie precyzuje terminu wykonania tegoż obowiązku przez sąd reje-
strowy. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, iż dokumenty te powin-
ny być (i w praktyce są) przesyłane razem z wnioskiem o nadanie 
wnioskodawcy numeru NIP (co wynika przede wszystkim z zasady 
ekonomiki procesowej), zachowany powinien zostać w tym przy-
padku termin 3 dni roboczych, o którym mowa w art. 19b ust. 1a 
ustawy o KRS.

4. Po czwarte, wskazać trzeba ponadto, że obowiązki sądu rejestrowego 
związane z analizowanymi wnioskami, zgłoszeniami i dokumentami 
dodatkowymi obejmują jedynie ich przyjęcie i przesłanie (rozkolpor-
towanie we właściwych terminach) do odpowiednich urzędów, nato-
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miast wyłączone jest w tym zakresie z gestii sądu tak formalne, jak 
i merytoryczne badanie tych dokumentów.

V. Podsumowanie

Przeprowadzona analiza regulacji prawnej zasady „jednego okienka” 
w postępowaniu przed sądem rejestrowym, która to regulacja objęta jest 
art. 19b ustawy o KRS,, prowadzi przede wszystkim do następujących 
wniosków. Zgodzić się trzeba z samą ideą zasady „jednego okienka”, któ-
ra miała na celu uproszczenie i przyspieszenie procedury rejestracji pod-
miotów gospodarczych. Niemniej jednak, jak wynika z dokonanej analizy, 
cel ten nie został osiągnięty, a sama regulacja zasady „jednego okienka” 
nasuwa szereg wątpliwości, tak pod kątem przyjętych rozwiązań, jak 
i brzmienia poszczególnych przepisów. Zasadniczo, zarzuty wobec anali-
zowanej regulacji sprowadzają się do następujących kwestii:
1. Po pierwsze, zasada „jednego okienka” zamiast usprawniać i przyspie-

szać proces rejestracji podmiotów, proces ten opóźnia. Oczywistym jest 
bowiem, na co wskazywała uprzednia praktyka, że nowoutworzeni 
przedsiębiorcy – przed wejściem w życie art. 19b ustawy o KRS w obec-
nym brzmieniu – byli w stanie samodzielnie złożyć wnioski do GUS, ZUS 
oraz Urzędu Skarbowego nawet tego samego dnia. W chwili obecnej nie 
dość, że wnioski te są przez sąd rejestrowy przesyłane w terminie 3 dni 
roboczych od daty wpisu (co i tak nie obejmuje wniosku do ZUS, który 
przesyłany jest dopiero po uzyskaniu przez sąd informacji o nadaniu nu-
meru NIP), to na dodatek termin ten jest terminem jedynie instrukcyjnym.

2. Po drugie, wydaje się, że w tej sytuacji, jak też biorąc pod uwagę wcześ-
niejsze doświadczenia z funkcjonowania zasady „jednego okienka” 
oraz brak merytorycznego badania dodatkowych wniosków przez 
sąd rejestrowy, błędem było uczynienie z tejże zasady procedury ob-
ligatoryjnej. W mojej ocenie znacznie lepszym rozwiązaniem byłby 
powrót do możliwości wyboru przez wnioskodawcę pomiędzy sko-
rzystaniem z zasady „jednego okienka”, a samodzielnym złożeniem 
poszczególnych wniosków w odpowiednich urzędach (ewentualnie 
zmiana przepisów ustawy o KRS w taki sposób, aby zasada „jednego 
okienka” faktycznie skracała proces rejestracji podmiotów).

3. Po trzecie, wątpliwości może też budzić redakcja poszczególnych prze-
pisów składających się na regulację zasady „jednego okienka”, w tym 
przede wszystkim:
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a) redakcja art. 19b ust. 1 ustawy o KRS, gdzie dla jasności i czytel-
ności tego przepisu wskazana byłaby jego zmiana polegająca na 
dodaniu zapisu dotyczącego wpływu zgłaszanych danych na dane 
uwidaczniane w systemach ZUS, GUS i Urzędu Skarbowego;

b) redakcja art. 19b ust. 2 ustawy o KRS, gdzie wyraźnie brakuje zwro-
tu „dodatkowy egzemplarz/odpis umowy spółki”;

c) redakcja art. 19b ust. 1b i ust. 3 ustawy o KRS, gdzie brak jest precy-
zyjnego wskazania terminów wykonania obowiązków nałożonych 
na sąd rejestrowy; oraz

d) redakcja art. 19b ust. 1c pkt 2 ustawy o KRS, który jest przepisem 
zbędnym.

Podsumowując powyższe wywody wskazać również trzeba, że pod-
czas zorganizowanej przez Katedrę Prawa Handlowego Wydziału Prawa, 
Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II w Lublinie konferencji „System rejestracji przed-
siębiorców w Polsce na tle prawnoporównawczym – doświadczenia 
i perspektywy” przekazana została przez przedstawiciela Ministra Spra-
wiedliwości informacja, iż w Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone 
są prace nad zmianą przepisów regulujących tzw. zasadę „jednego okien-
ka”. Projektowana zmiana obejmować ma m.in. nadawanie nowotworzo-
nym podmiotom numerów NIP i REGON przez same sądy rejestrowe, co 
w zamierzeniu ma usprawnić i przyspieszyć procedurę rejestracyjną.
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USTAWA UKRAINY  
o rozwoju zawodowym pracowników

(Dziennik Rady Najwyższej Ukrainy 2012, Nr 39, s. 462)
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 39, ст.462)

 
Ustawa określa prawne, organizacyjne oraz finansowe zasady funkcjono-
wania systemu rozwoju zawodowego pracowników. 

  
Rozdział I 
PRZEPISY OGÓLNE

 
Artykuł 1. Definicje podstawowych pojęć

W Ustawie niżej przytoczone terminy używane są w następujący sposób: 

certyfikacja pracowników – procedura oceny poziomu kwalifikacji 
pracowników odnośnie do wymogów zawodowych oraz obowiąz-
ków stanowiska, przeprowadzenie oceny ich poziomu kwalifikacji;  
 
nieformalne szkolenie zawodowe pracowników – nabycie przez pracow-
ników wiedzy, umiejętności i nawyków zawodowych nieuregulowane 
w odniesieniu do miejsca nabycia, a także czasu oraz sposobu kształcenia;

 
potwierdzenie kwalifikacji pracowników – procedura określenia zgod-
ności wiedzy, umiejętności i nawyków zawodowych pracowników 
z prawnie ustanowionymi wymogami i obowiązkami stanowiska, prze-
prowadzenie oceny ich stopnia zawodowego poprzez certyfikację; 
  
pracownik – osoba fizyczna, która pracuje na podstawie umowy 
o pracę (kontrakt) w przedsiębiorstwie, instytucji lub organizacji, 
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niezależnie od typu własności oraz rodzaju działalności, lub u oso-
by fizycznej, która zgodnie z prawem korzysta z pracy najemnej; 
 
szkolenie zawodowe pracowników – proces celowego tworzenia u pra-
cowników specjalistycznej wiedzy, rozwoju niezbędnych nawyków oraz 
umiejętności, które umożliwiają zwiększenie wydajności pracy, skutecz-
ne wykonywanie obowiązków funkcyjnych, rozwoju nowych rodzajów 
działalności zawodowej, łącznie z pierwotnym przygotowaniem zawodo-
wym, przekwalifikowaniem oraz podwyższeniem kwalifikacji pracowni-
ków zgodnie z potrzebami produkcji;

 
pracodawca – właściciel przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji, nieza-
leżnie od typu własności i rodzaju działalności, albo upoważniony przez 
niego organ lub osoba fizyczna, która zgodnie z prawem wykorzystuje 
pracę najemną;

 
formalne szkolenie zawodowe pracowników – zdobywanie wykwalifi-
kowanej wiedzy i umiejętności w instytucji oświatowej lub bezpośrednio 
u pracodawcy, zgodnie z państwowymi standardami kształcenia, według 
wyników którego wydawany jest dokument o wykształceniu zgodnie 
z ustalonym wzorcem. 

Artykuł 2. Polityka państwowa w zakresie rozwoju zawodowego pracow-
ników 

1. Celem polityki państwowej w zakresie rozwoju zawodowego pracow-
ników jest zwiększenie ich konkurencyjności zgodnie z potrzebami społe-
czeństwa poprzez sprzyjanie pracodawcy w efektywnym wykorzystaniu 
pracy oraz w zapewnieniu osiągania odpowiedniego poziomu kwalifika-
cji przez pracowników.

  
2. Polityka państwowa w zakresie rozwoju zawodowego pracowników 
jest tworzona w oparciu o zasady:

  
dostępności rozwoju zawodowego dla pracowników;

 
wolnego wyboru przez pracodawców form i metod rozwoju zawodowe-
go pracowników, z uwzględnieniem specyfiki ich pracy;

 
poszanowania interesów pracodawcy oraz pracownika;
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ciągłości procesu rozwoju zawodowego pracowników.
 

Artykuł 3. Kierownictwo w zakresie rozwoju zawodowego pracowników
 

1. Kierownictwo państwowe w zakresie rozwoju zawodowego pracowni-
ków odbywa się poprzez centralny organ władzy wykonawczej w dziedzi-
nie polityki społecznej, centralny organ władzy wykonawczej w dziedzi-
nie kształcenia i edukacji, młodzieży i sportu oraz inne centralne i lokalne 
organy władzy wykonawczej, zgodnie z ich kompetencjami. 

 
2. Kierownictwo bezpośrednie w zakresie rozwoju zawodowego pracow-
ników prowadzą pracodawcy poprzez organizowanie szkoleń zawodo-
wych pracowników oraz ich certyfikację.

  
Artykuł 4. Działalność pracodawców w zakresie rozwoju zawodowego 
pracowników

 
1. Głównymi kierunkami działania pracodawców w zakresie rozwoju za-
wodowego pracowników są: 

  
opracowanie obecnych i przyszłych programów szkolenia zawodowego 
pracowników;

  
określenie rodzajów, form i metod szkolenia zawodowego pracowników;

  
opracowanie oraz wdrażanie planów i programów szkolenia zawodowe-
go pracowników;

 
organizacja szkolenia zawodowego pracowników;

  
dobór kadry pedagogicznej oraz specjalistów w zakresie przeprowadza-
nia szkolenia zawodowego pracowników bezpośrednio u pracodawcy;

 
wprowadzenie podstawowej i statystycznej ewidencji pracowników, 
w tym także tych, którzy odbyli już szkolenie zawodowe;

stymulowanie rozwoju zawodowego pracowników;
 

zapewnienie możliwości podwyższenia kwalifikacji pracowników bezpo-
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średnio u pracodawcy lub w instytucjach oświatowych, co do zasady nie 
rzadziej niż raz na pięć lat;

ustalenie częstotliwości certyfikacji pracowników oraz jej realizacja;
 

przeprowadzenie analizy wyników certyfikacji oraz wdrożenia środków 
na rzecz podwyższenia poziomu kwalifikacji zawodowych pracowników.

 
Artykuł 5. Udział związków zawodowych, organizacji pracodawców i ich 
stowarzyszeń w zapewnianiu rozwoju zawodowego pracowników

  
1. Związki zawodowe i ich stowarzyszenia, organizacje pracodawców 
i ich stowarzyszenia:

 
biorą udział w tworzeniu i realizacji polityki państwowej w zakresie roz-
woju zawodowego pracowników, wdrażaniu środków przewidzianych 
umowami i ugodami zbiorowymi; 

 
sprawują kontrolę społeczną nad przestrzeganiem przepisów aktów nor-
matywnych w zakresie rozwoju zawodowego pracowników;

 
wspólnie z organami władzy państwowej uczestniczą w monitorowaniu 
rynku pracy i prognozowaniu jego rozwoju, a także tworzeniu zamówień 
publicznych w celu przygotowania ekspertów.

 
Rozdział II
SZKOLENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW

 
Artykuł 6. Organizowanie szkolenia zawodowego pracowników

 
1. Organizacja szkolenia zawodowego pracowników przez pracodawców 
jest dostosowana do potrzeb ich działalności gospodarczej lub innej, zgod-
nie z wymogami prawa.

 
2. Szkolenie zawodowe pracowników odbywa się bezpośrednio u praco-
dawcy oraz na podstawie umowy na uczelniach zawodowo-technicznych 
i wyższych, w przedsiębiorstwach, a także w instytucjach lub organiza-
cjach.
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3. Pracodawca może ustanowić odrębną jednostkę zajmującą się szkole-
niem zawodowym pracowników lub przekazać uprawnienia do organi-
zacji takiego szkolenia odpowiednim ekspertom.  

4. Szkolenie zawodowe pracowników jest organizowane w sposób 
określony przez centralny organ władzy wykonawczej w dziedzi-
nie polityki społecznej w porozumieniu z centralnym organem wła-
dzy wykonawczej w dziedzinie kształcenia i edukacji, młodzieży 
i sportu, a także z innymi zainteresowanymi centralnymi organami 
władzy wykonawczej, krajowymi stowarzyszeniami związków za-
wodowych, krajowymi stowarzyszeniami organizacji pracodawców. 
 
5. Pracodawcy mogą tworzyć formalne oraz nieformalne szkolenie zawo-
dowe pracowników.

  
6. Formalne szkolenie zawodowe pracowników w zakresie wykonywane-
go zawodu obejmuje wstępne przygotowanie zawodowe, przekwalifiko-
wanie i podwyższenie kwalifikacji pracowników oraz może być przepro-
wadzane bezpośrednio u pracodawcy lub zorganizowane na podstawie 
umowy z uczelniami zawodowo-technicznymi i wyższymi, w przedsię-
biorstwach, a także w instytucjach i organizacjach, natomiast w odniesie-
niu do pracowników, którzy według klasyfikacji zawodów należą do ka-
tegorii kierowników, specjalistów i ekspertów – przekwalifikowanie, staż, 
specjalizacja oraz podwyższenie kwalifikacji mogą być organizowane na 
uczelniach wyższych na podstawie umowy.

 
Zgodnie z wynikami formalnego szkolenia zawodowego pracowników 
wydawany jest dokument o wykształceniu według ustanowionego wzorca.

 
7. Nieformalne szkolenie zawodowe pracowników odbywa się za ich zgo-
dą bezpośrednio u pracodawcy, zgodnie z jego decyzją na własny koszt 
pracodawcy z uwzględnieniem potrzeb jego własnej działalności gospo-
darczej lub innej.

 
Artykuł 7. Formy szkolenia zawodowego pracowników

 
1. Szkolenie zawodowe pracowników może odbywać się w ciągu (zmia-
ny) dziennej, wieczorowej, w wymiarze zaocznym, na odległość, w formie 
zewnętrznej, z oderwaniem lub bez od produkcji oraz według indywidu-
alnych planów kształcenia.
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2. Szkolenie zawodowe pracowników według ich specjalizacji zapewnia 
się drogą:

 
kursu nauczania, który obejmuje tworzenie grup i przeprowadzany jest 
w klasach (laboratoriach);

nauczania indywidualnego, co oznacza naukę w miejscu pracy pod kie-
rownictwem wykwalifikowanych pracowników-instruktorów nauczania 
produkcyjnego. 

 
Artykuł 8. Plany i programy kształcenia szkolenia zawodowego pracow-
ników

 
1. Szkolenia zawodowe pracowników według ich specjalizacji przepro-
wadzane są zgodnie z planami i programami kształcenia, opracowany-
mi przez uczelnie zawodowo-techniczne lub przedsiębiorstwa, insty-
tucje i organizacje na podstawie standardowych planów i programów. 
 
2. W przypadku przygotowania, przekwalifikowania i podwyższenia 
kwalifikacji pracowników dla wykonywania prac niebezpiecznych, licz-
bę godzin dla nauki przedmiotu „Bezpieczeństwo pracy” wyznacza się 
z uwzględnieniem charakteru, warunków oraz stażu pracy, jednak nie 
mniejszą niż liczba godzin przewidziana przepisami dotyczącymi po-
rządku przeprowadzania szkolenia i sprawdzania wiedzy z zakresu bez-
pieczeństwa pracy, zatwierdzona przez centralny organ władzy wyko-
nawczej zajmujący się nadzorem bezpieczeństwa pracy.

Artykuł 9. Zapewnienie personelu do szkolenia zawodowego pracowni-
ków bezpośrednio u pracodawcy

 
1. Szkolenie zawodowe pracowników bezpośrednio u pracodawcy pro-
wadzą wykładowcy, specjaliści nauczania produkcyjnego, instruktorzy, 
którzy są angażowani na podstawie umów o świadczenie usług naucza-
nia.

  
2. Wykładowcy zaangażowani w przeprowadzenie szkolenia zawodowe-
go bezpośrednio u pracodawcy muszą mieć pełne wykształcenie wyższe 
w odpowiedniej dziedzinie i  doświadczenie pracy w danym zawodzie 
nie mniejsze niż trzy lata.
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Specjaliści nauczania produkcyjnego powinni mieć wyższe wykształcenie 
i doświadczenie pracy w danym zawodzie nie mniejsze niż trzy lata.

 
Instruktorzy nauczania produkcyjnego z grupy wykwalifikowanych pra-
cowników powinni mieć doświadczenie pracy w zawodzie nie mniejsze 
niż trzy lata oraz poziom kwalifikacji (wynagrodzenie, klasa, kategoria) 
nie niższy niż przewidziany planami i programami kształcenia, zgodnie 
z którymi odbywa się szkolenie pracowników.

 
Artykuł 10. Wynagrodzenie osób wykonujących szkolenia zawodowe 
pracowników

 
1. Wysokość wynagrodzenia osób, które są zaangażowane w szkolenie 
zawodowe pracowników, określana jest w umowie o świadczenie usług 
nauczania i nie może być mniejsza niż wysokość stawek godzinowych 
wynagrodzenia pracowników we wszystkich sektorach gospodarki za 
przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

 
2. Instruktorzy nauczania produkcyjnego mogą być zwolnieni od wyko-
nywania podstawowej pracy zachowując jednocześnie średnie wynagro-
dzenie oraz miejsce pracy (stanowisko w razie przeprowadzenia zajęć 
wśród pracowników-studentów w grupach składających się z pięciu lub 
większej liczby  osób.

 
Rozdział III
CERTYFIKACJA PRACOWNIKÓW

 
Artykuł 11. Certyfikacja pracowników

 
1. Pracodawcy mogą przeprowadzać certyfikację pracowników.

 
2. Kategorie pracowników, którzy podlegają certyfikacji, oraz częstotli-
wość jej przeprowadzenia ustalane są w układach zbiorowych.

 
W przypadku przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, które nie podpi-
sują układów zbiorowych, kategorie pracowników podlegających cer-
tyfikacji, terminy oraz harmonogram jej przeprowadzenia ustala praco-
dawca w porozumieniu z wybranym organem związku zawodowego. 
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3. Certyfikacja pracowników przeprowadzana jest nie częściej niż raz na 
trzy lata.

 
4. Certyfikacja przeprowadzana jest na podstawie decyzji pracodawcy, 
w której zatwierdza się szczegóły dotyczące przeprowadzenia certyfika-
cji, składu komisji certyfikacyjnej, harmonogramu certyfikacji. Informacje 
o przeprowadzeniu certyfikacji przekazuje się pracownikom nie później 
niż na dwa miesiące przed jej przeprowadzeniem.

 
5. Komisja certyfikacyjna tworzona jest przez wysoko wykwalifikowa-
nych ekspertów oraz przedstawiciela organu związku zawodowego.

 
6. Bezpośredni przełożony pracownika, który podlega certyfikacji, nie 
może być członkiem komisji certyfikacyjnej. 

 
7. Certyfikacja pracownika przeprowadzana jest tylko w jego obecności.

 
8. Dla każdego pracownika, który podlega certyfikacji, bezpośredni prze-
łożony sporządza notatkę, która, po zaznajomieniu się z nią przez danego 
pracownika, przekazywana jest komisji, jednak nie później niż na tydzień 
przed certyfikacją. 

 
9. Nie dopuszcza się  przeprowadzenia oceny poziomu kwalifikacji pra-
cownika według cech, które nie są bezpośrednio związane z wykonywaną 
pracą.

 
10. Decyzja komisji certyfikacyjnej podejmowana jest w głosowaniu jawnym, 
zwykłą większością głosów członków komisji obecnych na posiedzeniu. 

 
11. Posiedzenie komisji certyfikacyjnej wymaga obecności nie mniej niż 
dwóch trzecich liczby jej członków.

 
12. Decyzję komisji certyfikacyjnej podaje się do wiadomości pracownika 
i pracodawcy w ciągu trzech dni po jej podjęciu.

 
Artykuł 12. Kategorie pracowników, którzy nie podlegają certyfikacji

 
Certyfikacji nie podlegają:

pracownicy, którzy pracowali na danym stanowisku mniej niż jeden rok;
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kobiety w ciąży;
 

osoby, które opiekują się dzieckiem w wieku do trzech lat lub dzieckiem 
niepełnosprawnym;

 
samotne matki lub samotni rodzice, którzy mają dzieci w wieku do czter-
nastu lat;

 
niepełnoletni;

 
osoby pracujące na kilku etatach.

 
Ustawa lub układ zbiorowy mogą ustalić inne kategorie pracowników, 
którzy nie podlegają certyfikacji.

 
Artykuł 13. Wyniki oceny

 
1. Komisja certyfikacyjna decyduje o zgodności lub niezgodności kwalifikacji 
pracownika z objętym przez niego stanowiskiem lub wykonywaną pracą.

 
2. W wypadku podjęcia decyzji o zgodności kwalifikacji pracownika z ob-
jętym stanowiskiem lub wykonywaną pracą, komisja może zalecić praco-
dawcy zaliczenie go do rezerwy kadrowej, przypisanie kolejnej kategorii, 
ustalenie dodatku do wynagrodzenia lub zwiększenie jego wysokości, 
zorganizowanie szkolenia na wyższym stanowisku albo wysłanie na pod-
wyższenie kwalifikacji w celu awansu w pracy.

 
3. W wypadku podjęcia decyzji o niezgodności kwalifikacji pracownika 
z objętym stanowiskiem lub wykonywaną pracą, komisja może zalecić 
pracodawcy przeniesienie pracownika za jego zgodą na inne stanowisko 
czy do innej pracy, które odpowiadają jego poziomowi kwalifikacji lub 
wysłanie go na szkolenie z kolejną (nie później niż w ciągu roku) certyfi-
kacją. Zalecenia komisji wraz z uzasadnieniem podaje się w formie pisem-
nej do wiadomości pracownika.

 
W razie odmowy pracownika przeniesienia go na inne stanowisko lub do 
innej pracy, które odpowiadają jego poziomowi kwalifikacji, albo odmo-
wy odbycia szkolenia zawodowego na koszt pracodawcy, pracodawca na 
podstawie wyników certyfikacji ma prawo zwolnić pracownika, zgodnie 
z przepisami kodeksu pracy Ukrainy.
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4. Wyniki certyfikacji mogą być zaskarżone przez pracownika w sposób 
przewidziany prawem.

Artykuł 14. Przeprowadzenie zatwierdzenia wyników nieformalnego 
szkolenia zawodowego pracowników

1. Dla przeprowadzenia zatwierdzenia wyników nieformalnego szkolenia 
zawodowego pracowników w strukturze publicznej służby zatrudnienia 
ustanawiane się ośrodki uznawania wyników nieformalnego szkolenia 
zawodowego. 

 
2. Ośrodki uznawania wyników nieformalnego szkolenia zawodowe-
go zapewniają przeprowadzenie zatwierdzenia kwalifikacji zawodowej 
pracownika zgodnie w wynikami nieformalnego szkolenia zawodowe-
go. W tym celu ośrodki uznawania wyników nieformalnego szkolenia 
zawodowego angażują instytucje nauczania publicznej służby zatrud-
nienia, inne uczelnie zawodowo-techniczne, przedsiębiorstwa, organi-
zacje i instytucje, które posiadają licencję na prowadzenie działalności 
edukacyjnej zgodnie z ustalonymi zawodami. Wyniki nieformalnego 
szkolenia zawodowego potwierdzane są dokumentem według ustalo-
nego wzorca o nabyciu lub podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. 
 
3. Ośrodki uznawania wyników nieformalnego szkolenia zawodowego 
mają prawo, w razie konieczności, otrzymywać od zainteresowanych 
osób prawnych i fizycznych informację o doświadczeniu zawodowym 
pracowników.

 
4. Procedura zatwierdzania wyników nieformalnego szkolenia zawodo-
wego pracowników jest ustalana przez centralny organ władzy wyko-
nawczej w sektorze polityki społecznej w porozumieniu z centralnym or-
ganem władzy wykonawczej w sektorze kształcenia i edukacji, młodzieży 
i sportu.

 
Rozdział IV
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA ROZ-
WOJU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW

Artykuł 15. Finansowanie działalności w zakresie zapewnienia rozwoju 
zawodowego pracowników 
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1. Finansowanie rozwoju zawodowego pracowników odbywa się na koszt 
własny pracodawcy oraz z innych źródeł prawnie niezabronionych.  

 
2. Szkolenie zawodowe pracownika może odbywać się za jego zgodą na 
jego koszt własny albo koszt innych osób fizycznych lub prawnych.

 
 
Rozdział V
PRZEPISY KOŃCOWE 

 
1. Ustawa wchodzi w życie w dniu następującym po dniu jej publikacji.

 
2. Gabinet Ministrów Ukrainy powinien w ciągu trzech miesięcy po wej-
ściu w życie tej Ustawy:

  
złożyć do rozpatrzenia Radzie Najwyższej Ukrainy propozycje odnośnie 
do dostosowania aktów ustawodawczych Ukrainy do niniejszej Ustawy;

 
dostosować swoje akty normatywne do niniejszej Ustawy;

 
zapewnić dostosowanie przez ministerstwa i inne centralne organy wła-
dzy wykonawczej swoich aktów normatywnych do niniejszej Ustawy.

 

Prezydent Ukrainy                                                             W. JANUKOWYCZ
 

Kijów 
12 stycznia 2012 roku
Nr 4312-VI

(tłum. Irena Kozak)





Recenzje





Paul du Plessis 
Studying Roman Law  
Bloomsbury Academic, London 2012, ss. 125 

„Krytyka negatywna, demolująca jest najniewdzięczniejszym zada-
niem pod Słońcem. O złych książkach w ogóle nie należy pisać” dowo-
dził swego czasu Jerzy Stępowski1. Z tym większą przyjemnością można 
przystąpić do przybliżenia ostatniego opracowania Paula du Plessis pt. 
Studying Roman Law. Czytając tytuł, staje nam przed oczyma niezliczona 
ilość podręczników, skryptów i kompendiów mających służyć lepszemu 
przyswojeniu niewdzięcznej materii. Jaki sens, można zapytać, miało wy-
dawanie kolejnego opracowania tego rodzaju? Szczerze powiedziawszy, 
biorąc do ręki książkę Paula du Plessis, bałem się, że autor wpisze się we 
wszechobecny ostatnio nurt, który za T.W. Adorno można nazwać „zorga-
nizowaną tautologią”2. Na szczęście wszelkie obawy okazały się płonne. 

Do rzeczy. Pracę podzielono na cztery rozdziały. Pierwszy, Sources and 
methods, ma charakter wprowadzający. Scharakteryzowano w nim zwięźle 
historię rozwoju państwa i prawa rzymskiego. Nazwy kolejnych nawiązu-
ją do systematyki zastosowanej w Instytucjach Gajusa: personae-res-actiones. 
Wiadomości z zakresu prawa osobowego umieszczono więc w części za-
tytułowanej Persons, prawo rzeczowe, zobowiązania i spadki znalazły się 
w rozdziale Things, a rudymentarne informacje na temat procesu rzym-
skiego w rozdziale pt. Actions. Tym samym autor odważnie odszedł od 
strukturyzacji „wylansowanej” w XIX wieku przez niemieckich pandek-
tystów, mimo że przeniknęła ona i trwale zadomowiła się we współczes-
nych opracowaniach poświęconych rzymskiemu prawu (zob. s. 55).

Książka napisana jest ładnym i klarownym językiem. Gdzie to tylko 
możliwe, autor ucieka od tak popularnego w środowisku romanistycz-
nym dzielenia włosa na czworo. Zarówno do źródeł, jak i do współ-
czesnych teorii wysnutych na ich podstawie podchodzi z pokorą. Jego 
brak autorytaryzmu w toczonym wywodzie, a momentami nawet pew-

1 J. Stępowski, Listy, Warszawa 2000, s. 51.
2 T.W. Adorno, Minima moralia, przeł. M. Łukasiewicz, Kraków 1999, s. 78.
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na nieśmiałość, tyleż szybko, co niezauważalnie oswaja czytelnika ze 
skomplikowanymi problemami antycznego prawa. Zerknijmy na kilka 
przykładów. Autor nie katuje nikogo legendą o wilczycy, bratobójstwie 
i założeniu miasta. W zamian otrzymuje czytelnik zwięzłą informację: 
„materiał archeologiczny pokazuje, że trzy potężne plemiona: Latynowie, 
Sabinowie i Etruskowie, były obecne w otoczeniu miejsca, w którym po-
wstanie Rzym w VIII wieku p.n.e. To możliwe, że te trzy plemiona przez 
podbój i mieszane małżeństwa były prawdziwymi przodkami Rzymian” 
(s. 15). Z podobną nonszalancją „załatwia” Paul du Plessis problem tzw. 
ustaw królewskich: „nie można rozstrzygnąć, czy królowie ci (lub ich 
ustawy) kiedykolwiek istnieli, ale rzymskie przekonanie co do tego, było 
pewnie bardziej istotne” (s. 15; identycznie w sprawie greckich korzeni 
ustawy XII tablic – s. 16). Legis actiones jakże słusznie nazywa rytuałami 
(s. 17). Niewolników na gruncie prawa osobowego zalicza do „szarej stre-
fy” (s. 37; pomysł nie jest nowy – R.A. Bauman w podobny sposób pisał 
nie tak dawno o żołnierzach3). Charakteryzując istotę zastawu, przeciwnie 
do większości polskich opracowań, pisze na temat „finansowej wartości 
rzeczy, która miała pomóc w uzyskaniu kapitału”, a nie o „rzeczowym 
zabezpieczeniu wierzytelności” (s. 63). 

Niezwykle obficie czerpie autor ze źródeł starożytnych. Czytelnik ma 
dzięki temu okazję obcować nie tylko z koncepcjami Gajusa oraz rzym-
skich jurystów, których fragmenty dzieł zebrane zostały w Digestach, ale 
również z materiałem literackim (np. s. 39, 43-44, 47) epigraficznym (s. 
33, 82-83) a także prawniczymi papirusami (s. 48, 51). Niektóre z nich, jak 
opublikowana niedawno umowa pochodząca z Wysp Brytyjskich a doty-
cząca kupna drewna, (s. 59), to prawdziwe perełki. Wszystko ad meliorem 
rei usum. 

Charakter opracowania skłania do uproszczeń i skrótów myślowych, 
których, co należy podkreślić, jest w książce Paula du Plessisa bardzo 
mało. W związku z powyższym recenzent nie ma tu zbyt dużego pola do 
popisu. Niemniej na kilka niezręczności należy zwrócić uwagę. Zacznę od 
zarzutu najcięższego i jedynego w tym rodzaju. Otóż na s. 18 autor pisze: 
„koniec drugiej wojny punickiej (ok. 201 r. p.n.e.) nie tylko przyniósł Rzy-
mowi rządy na o wiele większym terytorium, ale również doprowadził do 
kontaktu z różnymi wrogimi siłami za granicą, jak Aleksander Wielki czy 
Mitrydates”. Tak przecież nie można! Lokowanie Aleksandra Wielkiego 
(365-323 p.n.e.) w okresie po II wojnie punickiej to już nie skrót myślo-
wy, ale dosyć krępujący błąd rzeczowy. Tłumaczenie autora (przy okazji 

3 R.A. Bauman, Crime and Punishment in Ancient Rome, London-New York 2004, s. 132.
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dziękuję mu za wyborne szkockie śniadanie), jakoby miał na myśli poli-
tycznych spadkobierców macedońskiego władcy, uważam za niewystar-
czające. Myślał jedno, ale napisał drugie. Mamy tu więc typowy przykład 
reservatio mentalis ze wszystkimi jej konsekwencjami. Pozostałe kwestie to 
drobiazgi. Na s. 24 jest mowa na temat „edyktu tolerancyjnego” Konstan-
tyna Wielkiego. Paul du Plessis wie jednak, że od jakiegoś czasu w piś-
miennictwie specjalistycznym mowa jest raczej o „tak zwanym edykcie”. 
W rozważaniach poświęconych emancypacji (s. 52) zabrakło jednego zda-
nia na temat tego, że początkowo była to forma kary, polegająca na wyklu-
czeniu winowajcy z rodzinnego kręgu. Na s. 52 z niewiadomych dla mnie 
powodów, w środku tekstu, przywołany został podręcznik autorstwa Ka-
sera i Knütela (przy okazji, w nazwisku niemieckiego uczonego znalazła 
się literówka). 

Książka ukazała się w serii Classical World adresowanej w pierwszej 
kolejności do… uczniów angielskich gimnazjów. Wiedząc o tym, Paul du 
Plessis nie zwolnił się z obowiązku dochowania należytej rzetelności w jej 
opracowaniu. Czytelnik otrzymał za jego sprawą treściwy przewodnik po 
prawie rzymskim epoki klasycznej. We wstępnie autor sumituje się, że nie 
pisał go dla specjalistów, ale dla laików, a jego celem była popularyzacja 
prawa rzymskiego. Niesłusznie. Prawnicy, którzy ze zrozumieniem zapo-
znają się z jego książką, z pewnością nie będą mieli poczucia straconego 
czasu. Dla kolegów romanistów podejmujących się ostatnimi czasy wy-
dawania skryptów i pomocy naukowych powinna to być wręcz lektura 
obowiązkowa. 

„Humaniści anglosascy – pisał wybitny polski starożytnik Stanisław 
Łoś – nigdy nie uświadomili sobie stanowczo, że między epoką współ-
czesną a światem klasycznym minęło z górą dwadzieścia wieków. Świat 
starożytny dla umysłowości angielskiej jest wciąż żywy i bliski, i służy 
za tło i sprawdzian życiu współczesnemu”4. Czytając książkę Paula du 
Plessis to się czuje.

 
Maciej Jońca

4  S. Łoś, Hellada na przełomie, Lublin 2012, s. 15.



Mieczysław S. Popławski 
Bellum Romanum. Sakralność wojny i prawa rzymskiego 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 279

Wraz z końcem 2011 r. ukazało się na rynku wydawniczym wznowie-
nie publikacji M. S. Popławskiego, profesora filologii klasycznej Katoli-
ckiego Uniwersytetu Lubelskiego. Mimo iż pierwodruk ukazał się blisko 
90 lat temu1, treści w niej zawarte nie straciły na wartości. Przede wszyst-
kim, książka ta jest jedną z niewielu rodzimych publikacji traktujących 
o aspektach religijnych i prawnych rzymskich zwyczajów związanych 
z wojną. Warto w tym kontekście wspomnieć o nieco młodszej, a równie 
rzetelnej pracy autorstwa prof. L. Winowskiego, pt. Stosunek chrześcijań-
stwa pierwszych wieków do wojny, w której zestawiono ze sobą ewolucję 
poglądów na wojnę obywateli rzymskich wyznających chrześcijaństwo. 
Biorąc pod uwagę, że publikacja prof. L. Winowskiego z 1947 r. również 
ukazała się nakładem Wydawnictwa KUL, pozostaje mieć nadzieję, że de-
cyzja o jej wznowieniu pozostaje kwestią niedalekiej przyszłości.

Monografia Bellum Romanum. Sakralność wojny i prawa rzymskiego składa 
się z Noty redakcyjnej przedstawiającej uwagi redaktora, R. Sawy (s. 9-10), 
Słowa wprowadzenia, autorstwa ks. prof. A. Dębińskiego (s. 11-16), Wykazu 
skrótów (s. 17-18), Słowa wstępnego zawierającego przedstawienie tematyki 
i celu badań, literatury oraz metodologii (s. 19-20), pięciu rozdziałów (s. 
21-258), indeksu podzielonego na wykaz autorów, wykaz rzeczy, wykaz 
ludów i miejscowości, a także wykaz starożytnych bóstw i postaci mitolo-
gicznych (s. 259-274) oraz łacińskiego streszczenia (s. 275-279).

Redaktor w Nocie redakcyjnej informuje, że nie zdecydowano się na re-
print oryginału, ani też na sporządzenie edycji naukowej, a „obrano drogę 
pośrednią”, polegającą m.in. na uwzględnieniu erraty z pierwszego wyda-
nia, dostosowaniu nazewnictwa do współczesnej nomenklatury, usunię-
ciu rusycyzmów, a także wprowadzeniu dodatkowych przypisów od re-
daktora, oznaczonych dla odróżnienia gwiazdką. Wybór pojęć łacińskich, 
mających kluczowe znaczenie dla rozprawy, jest oczywisty (np. s. 21, 38, 

1 M.S. Popławski,  Bellum Romanum. Sakralność wojny i prawa rzymskiego, Lublin 1923. 
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219), ale w nielicznych przypadkach niezrozumiała jest ich lakoniczność, 
prowadząca do uproszczeń. Zwłaszcza pierwszy przypis R. Sawy (s. 21) 
jest nieścisły, ponieważ termin clarigatio nie oznacza jedynie wypowiedze-
nia wojny, ale też żądanie zadośćuczynienia za naruszenie zasad pokoju, 
co uważa się za pierwszy, skierowany wobec drugiej strony akt2. Dopiero 
wraz z uchwaleniem przez senat zgody na działania wojenne w formie 
senatus consulta, fecjał wracał do granic Rzymu i rzucając włócznią w tery-
torium wroga rozpoczynał działania wojenne (indictio belli)3. Kolejne przy-
pisy skonstruowane są już poprawnie, zgodnie z obowiązującymi obecnie 
definicjami.

Konstrukcja pracy odzwierciedla chronologię wydarzeń związanych 
z wojną rzymską. Począwszy od pierwszego jej aktu, formalnego żąda-
nia przez fecjała zadośćuczynienia (clarigatio), rekompensującego pogwał-
cenie przez drugą stronę traktatu pokojowego z Rzymem, M. Popławski 
w swojej publikacji prowadzi czytelników przez opis uroczystej ceremonii 
poprzedzającej działania wojenne, mającej na celu złożenie ofiary bogom 
w celu uzyskania ich pomocy w prowadzeniu wojen (devotio), aż do ofiar 
składanych podczas bitew, mających zapewnić korzystny dla Rzymian 
wynik (vota). Autor tłumaczy ten podział następująco: „Różnica zachodzi 
taka, że w devotiones uwaga boga powinna być skierowana na wrogów; 
podniecają magicznie i zmuszają do czynnego objawienia się w niszczy-
cielską moc boga: powinien on burzyć kraj i miasta wrogów. Natomiast 
w wotach punktem ciężkości i podmiotem jest rzeczpospolita rzymska 
i zaklęciami upraszano boga o jej wspieranie i uwagi oraz mocy swojej 
dobroczynnej skierowanie na Rzymian. Kolejne rozdziały, tj. czwarty 
i piąty, poświęcone są działaniom Rzymian już po zakończeniu działań 
zbrojnych. Czwarty rozdział opisuje czynności towarzyszące uchwaleniu 
triumfu oraz procesji triumfalnej, jako uroczystości należnej „bogom nie-
śmiertelnym za przychylne rządy w rzeczypospolitej” (s. 124). W ostat-
nim rozdziale M. Popławski opisuje ceremonię zawarcia foedus, uroczyste-
go traktatu pokojowego, którego celem było wprowadzenie wieczystego 
pokoju pomiędzy stronami. 

W swoim słowie wstępnym M. Popławski informuje, że zdaje sobie 
sprawę z braków, jakie mogły wyniknąć z powodu braku dostępu autora 
do części materiałów. W swojej pracy odnosi się do takich publikacji jak: 
Römisches Staatsrecht, Römisches Strafrecht oraz Römische Forschungen Th. 

2 C. Phillipson, The International Law and Custom of Ancient Greece and Rome, t. II,  
s. 329-330; A. Berger (red.), Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia 1953, s. 390. 

3 D. Bederman, International Law in Antiquity, Cambridge 2006, s. 231-241; W. V Harris, 
War and Imperialism in Republican Rome 327-70 B.C., Oxford 1985, s. 168. 



226  Recenzje

Mommsena, Römische Staatsverwaltung J. Marquardta, Religion und Kultus 
der Römer G. Wissowy, a także Religii starożytnej Grecji T. Zielińskiego. Po-
średnio odwołuje się do poglądów M. I. Rostowcewa, swojego profesora 
z czasów studiów w Sankt Petersburgu, jednakże nie przywołuje żadnego 
konkretnego dzieła4. 

Warto jednak przyjrzeć się publikacjom, do których nie udało się auto-
rowi dotrzeć. Przede wszystkim wśród zebranej literatury brakuje dwu-
tomowego dzieła The International Law and Custom of Ancient Greece and 
Rome autorstwa C. Phillipsona z 1911 r., które do dnia dzisiejszego zasłu-
guje na uznanie ze względu na zawarte w nim definicje i porównanie sto-
sunków międzynarodowych starożytnego Rzymu i Grecji. Lektura tego 
podręcznika ułatwiłaby M. Popławskiemu chociażby opisanie warunków 
niezbędnych przy składaniu przysięgi (m.in. zachowanie dobrej wiary) 
oraz skutków prawnych złożenia przyrzeczenia5. 

Analizując literaturę użytą przez lubelskiego filologa należy jednak 
stwierdzić, że pomimo braku możliwości skonfrontowania poglądów 
z częścią światowego dorobku, zawarł on w recenzowanej pracy wiele 
trafnych spostrzeżeń, aktualnych po dziś dzień. Przede wszystkim, im-
ponujące wrażenie robi zebrany materiał źródłowy, na podstawie którego 
opracowane zostało Bellum Romanum.

Jeżeli zaś chodzi o ocenę publikacji na płaszczyźnie etymologicznej lub 
religioznawstwa, wytyka się autorowi nadmierną wiarę w metody zapro-
ponowane przez Jamesa Frazera6. Ryszard Ganszyniec w recenzji opub-
likowanej w 1923 r. wskazuje, że M. Popławski tworząc Bellum Romanum 
zbytnio ufa w znajomość tzw. „umysłu pierwotnego”, pozwalającą mu na 
tłumaczenie, jak poszczególne zjawiska odczuwali starożytni Rzymianie7. 
Pomijając akademickie spory na temat prawdziwości i rzetelności tej me-
tody, każdy czytelnik powinien sobie sam odpowiedzieć na pytanie, czy 
tego typu wytłumaczenia wydają mu się zgodne z „duchem starożytno-
ści”. 

4 Zapewne ze względu na brak dostępu do publikacji wydanej zaledwie rok wcześniej:  
M. I. Rostowcew, International Relations in the Ancient World, [w:] E. Walsh (ed.), The History 
and Nature of International Relations, New York 1922, s. 31-65.

5 C. Phillipson, dz. cyt., t. I, s. 118-120.
6 J. Frazer uważał, że rozwój kultury można podzielić na trzy etapy: magiczny, 

religijny i oparty na wiedzy. Pierwszy typ, magiczny, był domeną ludzi starożytnych, 
którzy w błędny sposób tłumaczyli sobie zjawiska zachodzące w ich świecie. Swoje 
poglądy zawarł w komentowanej do dnia dzisiejszego publikacji: J. Frazer, The Golden 
Bough, t. I, London, 1911. 

7 R. Ganszyniec, Rec. Bellum Romanum. Sakralność wojny i prawa rzymskiego, „Lud” 
1923, nr 22, s. 148-150.  
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Kończąc powyższe rozważania należałoby pochylić się nad jeszcze 
jednym, ważnym zagadnieniem. Przy dokładnej lekturze Bellum Romanum 
zastanawia sporządzone przez M. Popławskiego zestawienie, w którym 
często porównuje elementy stworzonej przez Rzymian sztuki wypowia-
dania i prowadzenia wojen z… elementami ceremonii zaślubin i obrzę-
dów weselnych u Słowian. Przypadek?

Izabela Precz
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Kiedy człowiek staje się towarem 
Konferencja naukowa  
Lublin, 28 lutego 2012 r. 

Konferencja dotycząca problematyki handlu ludźmi zorganizowana 
przez Lubelski Oddział Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa 
ELSA odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 
dnia 28 lutego 2012 r. Patronat honorowy nad konferencją objął Rzecznik 
Praw Obywatelskich oraz Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Do wygłoszenia referatów zaproszono ekspertów (teoretyków 
i praktyków), którzy zajmują się zagadnieniami dotyczącymi handlu 
ludźmi, m.in.: przedstawicieli Lubelskiej Grupy Amnesty International, 
Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada, Biura 
Rzecznika Praw Obywatelskich i Fundacji Dzieci Niczyje oraz dr hab. 
Krzysztofa Motykę, prof. KUL, kierownika Katedry Socjologii Prawa 
i Praw Człowieka.

Konferencję otworzyła Agnieszka Cużytek, wiceprezes ds. semina-
riów i konferencji ELSA. Przywitała ona prelegentów oraz gości. Krótką 
prezentację na temat celów i struktury Europejskiego Stowarzyszenia Stu-
dentów Prawa ELSA przedstawiła Magdalena Styrnik. W swoim wystą-
pieniu podkreśliła, iż ELSA jest największą na świecie organizacją non-
-profit zrzeszającą studentów prawa i administracji z całej Europy. Działa 
na trzech płaszczyznach: międzynarodowej, krajowej i lokalnej, zrzeszając 
30.000 członków z ponad 220 uniwersytetów w 42 państwach. W Polsce 
funkcjonuje w 15 ośrodkach akademickich. ELSA posiada cztery jednost-
ki: jednostkę ds. działalności naukowej, międzynarodowego programu 
wymiany praktyk studenckich STEP, ds. seminariów i konferencji (która 
była organizatorem konferencji) oraz ds. marketingu.

Pierwszym prelegentem była Katarzyna Broda z Lubelskiej Grupy 
Amnesty International. Wygłosiła ona referat o zjawisku handlu ludźmi 
oraz przedstawiła podstawy prawne regulujące to zagadnienie na świecie 
i w Polsce. Podkreśliła, iż handel ludźmi jest współczesną formą niewol-
nictwa, powiązaną z handlem bronią. Jest też najszybciej rozwijającym się 
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procederem przestępczym. Formami tego zjawiska są: handel dziećmi, 
sprzedaż dzieci pedofilom, handel kobietami, handel narządami ludzkimi 
i tanią siłą roboczą. Prelegentka wskazała na sytuację Polski w tym proce-
derze, która jest zarówno krajem tranzytu, krajem docelowym jak i krajem 
pochodzenia. Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestię han-
dlu ludźmi jest Protokół z Palermo, stanowiący uzupełnienie Konwencji 
Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej z 2000 r. (przyjęcie Konwencji było polską inicjatywą). 
Protokół zawiera także prawną definicję handlu ludźmi. Do 8 września 
2010 r. w polskim prawie taka definicja nie występowała. Po nowelizacji 
kodeks karny w art. 115 § 22 stanowi, iż handlem ludźmi jest werbowanie, 
transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmo-
wanie osoby z zastosowaniem przemocy lub groźby bezprawnej, uprowa-
dzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd, nadużycia stosunku zależności, 
wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności, udzielenia 
albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie 
sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą w celu jej wykorzystania, 
nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych 
formach seksualnego wykorzystania.

Następny referat wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Motyka, socjolog, 
prawnik, Kierownik Katedry Socjologii Prawa i Praw Człowieka w Insty-
tucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Odniósł się do pre-
lekcji poprzedniczki i uzupełnił charakterystykę prawnych regulacji z za-
kresu ochrony praw człowieka. Zaprezentował również problematykę 
handlu ludźmi z perspektywy socjologicznej oraz omówił kazusy, m.in. 
sprawę Siliadin przeciwko Francji rozstrzyganą przez Europejski Trybu-
nał Prawa Człowieka. Następnie przedstawił wyniki sondażu dotyczące-
go wyobrażenia Polaków na temat handlu ludźmi.

Z ramienia Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La 
Strada wystąpiła Joanna Garniel. Przybliżyła cele i funkcjonowanie fun-
dacji. Zaznaczyła, iż La Strada prowadzi trzy kampanie: prasową i lobbin-
gową, prewencji i edukacji oraz pomocy społecznej. Zdaniem prelegentki 
polskie regulacje prawne, w tym art. 189a k.k., są dobre, natomiast prakty-
ka pozostawia wiele do życzenia. La Strada uruchomiła w ramach swojej 
działalności telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi, a także 
prowadzi schronisko dla kobiet poszkodowanych w związku z tym pro-
cederem, podejmuje działania lobbingowe i zapewnia ofiarom konsultacje 
z prawnikiem specjalistą.

Kolejny referat wygłosiła Dorota Gajewska reprezentująca Fundację 
Dzieci Niczyje. Wymieniła w nim główne cele fundacji w zakresie prze-
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ciwdziałania komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci. Celami tymi są: 
podnoszenie świadomości wobec zjawiska wykorzystywania dzieci, iden-
tyfikacja sprawców i ofiar, działania szkoleniowe dla profesjonalistów, in-
formowanie o problemie, działania lobbingowe i kampania informacyjna. 
Prelegentka podkreśliła, iż skala zjawiska jest trudna do oszacowania. 
Fundacja prowadzi również w związku ze zbliżającym się EURO 2012 
kampanię informacyjną Nie przegraj, mającą podnieść świadomość spo-
łeczną w kontekście omawianego problemu.

Sesję zamknęła Katarzyna Samczuk z Zespołu Prawa Karnego Biura 
Rzecznika Praw Obywatelskich. W swoim wystąpieniu omówiła prawne 
możliwości działania Rzecznika Praw Obywatelskich wobec przestępstwa 
handlu ludźmi. Jej zdaniem obecne regulacje prawne należałoby zmienić, 
z uwagi na to, że Rzecznik Praw Obywatelskich działa w takich sprawach 
na wniosek poszkodowanego. Właściwym byłoby podejmowanie spraw 
handlu ludźmi przez Rzecznika z urzędu, co zapewniłoby większą sku-
teczność i większą liczbę rozpatrywanych spraw.

Po ostatnim referacie miała miejsce krótka dyskusja. Konferencję za-
kończyła Agnieszka Cużytek z ELSA, dziękując uczestnikom za przybycie 
i prelekcje .

        Lech Buczek 



Skuteczna reklamacja towaru i usług  
Konferencja naukowa 
Olsztyn, 15 marca 2012 r.

W dniu 15 marca 2012 r. z okazji Światowego Dnia Konsumenta 
w Centrum Konferencyjnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się konferencja Sku-
teczna reklamacja towaru i usług. Organizatorem konferencji było Koło Na-
ukowe Ochrony Praw Konsumenta działające na WPiA UWM pod opieką 
naukową dr Beaty Pachucy-Smulskiej z Katedry Prawa Gospodarczego. 
Do organizacji konferencji włączył się Miejski Rzecznik Konsumentów 
w Olsztynie. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął dr inż. Piotr 
Grzymowicz – Prezydent Olsztyna oraz prof. Bronisław Sitek, Dziekan 
WPiA UWM, który dokonał otwarcia konferencji.

Gośćmi spotkania byli: Jadwiga Urbańska - Miejski Rzecznik Konsumenta  
w Olsztynie, Natalia Cieślak - Naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyj-
nego i Ochrony Konsumenta (specjalista w zakresie mediacji i sądowni-
ctwa polubownego Inspekcji Handlowej w Olsztynie) oraz nadkomisarz 
Leszek Róziecki z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą 
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Głównymi zagadnieniami poruszanymi na konferencji były m.in.: sku-
teczna reklamacja towarów i usług, podstawowe prawa konsumenta oraz 
zasady, na jakich powinniśmy z nich korzystać, polubowne sądownictwo 
konsumenckie, ochrona konsumenta przed przestępczością w Internecie.

Jako pierwsza wystąpiła Jadwiga Urbańska i omówiła problemy naj-
częściej występujące przy reklamacji towarów. Zwróciła szczególną uwa-
gę na obowiązek  ustosunkowania się sprzedawcy do reklamacji w termi-
nie nieprzekraczającym 14 dni. Pani Rzecznik podkreśliła, że w ostatnim 
czasie wielu producentów towarów udziela wieloletnich gwarancji. Swoje 
wystąpienie ubogaciła licznymi przykładami z terenu Olsztyna ukazują-
cymi nadużycia sprzedawców, producentów oraz niefrasobliwość samych 
konsumentów, którzy często nie trzymają paragonów i faktur.

Następnie Natalia Cieślak omówiła zasady działania mediacji i sądów 
polubownych, do których może zwrócić się konsument, gdy przedsiębior-
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ca nie uzna reklamacji. Pani Naczelnik omówiła akty prawne regulujące 
postępowanie mediacyjne i działanie sądów polubownych, a także zasady 
postępowania przed nimi.

Na zakończenie wystąpił nadkomisarz Leszek Róziecki, który opo-
wiadał w bardzo przystępny sposób, jak powinno się prawidłowo zabez-
pieczać domowy komputer i jakie zagrożenia mogą się pojawiać w przy-
padku braku prawidłowych zabezpieczeń. Prelekcję ubogacił wieloma 
przykładami ze swojej pracy.

Po wystąpieniach prelegentów nastąpiła prawie godzinna dyskusja 
z udziałem obecnych studentów, którzy najchętniej zadawali pytania do-
tyczące przestępczości komputerowej nadkom. L. Rózieckiemu. Uczestni-
cy dyskusji opisywali konkretne działania, np. ściąganie plików muzycz-
nych i multimedialnych z określonych stron internetowych, i pytali, czy 
takie działania podlegają karze. Organizatorzy spotkania, z uwagi na tak 
ogromne zainteresowanie studentów, zapowiedzieli kontynuację spotkań 
z tej tematyki.

Martyna Seroka
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