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WYKAZ SKRÓTÓW

1. Akty prawne

pierwsza dyrektywa Rady z dnia 9 marca
1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie

–dyrektywa
68/151/EWG

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 (68/151/EWG) (Dz. Urz. WE L 65
z 14.03.1968, s. 8; Dz. Urz. UE Polskie wyda-
nie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 3, z późn. zm.)
dyrektywa 2009/101/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 16 września 2009 r.

–dyrektywa
2009/101/WE

w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wy-
maganew państwach członkowskich od spółek
w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu,
w celu uzyskania ich równoważności, dla za-
pewnienia ochrony interesów zarówno wspól-
ników, jak i osób trzecich (Dz. Urz. UE L 258
z 01.10.2009, s. 11, z późn. zm.)
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

–k.c.
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rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks Handlowy
(Dz. U. Nr 57, poz. 502 z późn. zm.)

–k.h.

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

–k.k.

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

–k.p.a.

ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296 z późn. zm.)

–k.p.c.

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

–k.s.h.

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo
bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r.
poz. 1376 z późn. zm.)

–pr. bank.

ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo
spółdzielcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r.
Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.)

–pr. spółdz.

ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

–pr. stow.

ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upa-
dłościowe i naprawcze (tekst jedn.: Dz. U.
z 2012 r. poz. 1112 z późn. zm.)

–p.u.n.

ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo
o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 427 z późn. zm.)

–p.u.s.p.

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organiza-

–r.m.s.g.

cji, sposobu wydawania i rozpowszechniania
oraz podstawy ustalania ceny numerówMoni-
tora Sądowego i Gospodarczego i wysokości
opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub
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obwieszczenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.
Dz. U. poz. 238)
rozporządzenie Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia
22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni

–rozporządzenie
nr 1435/2003

europejskiej (SCE) (Dz. Urz. UE L 207
z 18.08.2003, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wyda-
nie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 280,
z późn. zm.)
rozporządzenie Rady (EWG) nr 2137/85 z dnia
25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego

–rozporządzenie
nr 2137/85

ugrupowania interesów gospodarczych (EUIG)
(Dz. Urz. WE L 199 z 31.07.1985, s. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.
17, t. 1, s. 83)
rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia
8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki

–rozporządzenie
nr 2157/2001

europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294
z 10.11.2001, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wyda-
nie specjalne, rozdz. 6, t. 4, s. 251, z późn. zm.)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegó-

–r.p.r.

łowego sposobu prowadzenia rejestrówwcho-
dzących w skład Krajowego Rejestru Sądowe-
go oraz szczegółowej treści wpisów w tych
rejestrach (Dz. U. Nr 273, poz. 1616
z późn. zm.)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 23 lutego 2007 r. – Regulamin urzędo-

–r.r.u.s.p.

wania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38,
poz. 249 z późn. zm.)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia

–r.w.u.f.

wzorów urzędowych formularzy wniosków
o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz
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sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U.
Nr 118, poz. 1247 z późn. zm.)
ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalno-
ści leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 217 z późn. zm.)

–u.d.l.

ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst

–u.d.p.p.

jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536
z późn. zm.)
ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r.
Nr 11, poz. 66 z późn. zm.)

–u.d.u.

ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim
zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce

–u.e.z.s.e.

europejskiej (Dz. U. Nr 62, poz. 551
z późn. zm.)
ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203
z późn. zm.)

–u.f.

ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618
z późn. zm.)

–u.i.b.

ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach
badawczo-rozwojowych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2008 r. Nr 159, poz. 993 z późn. zm.)

–u.j.b.r.

ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądo-
wych w sprawach cywilnych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.)

–u.k.s.c.

ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331 z późn. zm.)

–u.o.k.i.k.

ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach
pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235
z późn. zm.)

–u.o.p.
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ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowa-
niu egzekucyjnymw administracji (tekst jedn.:
Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.)

–u.p.e.a.

ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsię-
biorstwach państwowych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 112, poz. 981 z późn. zm.)

–u.p.p.

ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunko-
wości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330
z późn. zm.)

–u.r.

ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

–u.s.

ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni
europejskiej (Dz. U. Nr 149, poz. 1077
z późn. zm.)

–u.s.c.e.

ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U.
z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

–u.s.d.g.

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.)

–ustawa o KRS

ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społecz-
no-zawodowych organizacjach rolników
(Dz. U. Nr 32, poz. 217 z późn. zm.)

–u.s.z.o.r.

ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie
zawodowym niektórych przedsiębiorców
(Dz. U. Nr 35, poz. 194 z późn. zm.)

–u.s.z.p.

ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze

–u.w.k.r.s.

Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770
z późn. zm.)
ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 79, poz. 854 z późn. zm.)

–u.z.z.
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ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach
zawodowych rolników indywidualnych (Dz. U.
Nr 20, poz. 106 z późn. zm.)

–u.z.z.r.i.

2. Czasopisma i oficjalne publikatory

Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego–Biul. SN
Dziennik Ustaw–Dz. U.
Dziennik Urzędowy–Dz. Urz.
Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd
Orzecznictwa

–GSP-Prz. Orz.

Kwartalnik Prawa Prywatnego–KPP
Monitor Prawniczy–M. Praw.
OrzecznictwoNaczelnego SąduAdministracyj-
nego

–ONSA

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywil-
na

–OSNC

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy,
Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

–OSNP

Orzecznictwo Sądów Polskich–OSP
Przegląd Prawa Handlowego–PPH
Przegląd Prawa i Administracji–PPiA
Prokuratura i Prawo – wkładka–Prok. i Pr.-wkł.
Prawo Spółek–Pr. Spółek
Przegląd Podatkowy–Prz. Pod.
Przegląd Sądowy–PS
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego–PUG
Radca Prawny–R. Pr.
Samorząd Terytorialny–Sam. Teryt.
Transformacje Prawa Prywatnego–TPP

3. Inne

Naczelny Sąd Administracyjny–NSA
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sąd apelacyjny–SA
spółdzielnia europejska–SCE
spółka europejska–SE
Sąd Najwyższy–SN
sąd okręgowy–SO
Trybunał Konstytucyjny–TK
wojewódzki sąd administracyjny–WSA
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WSTĘP

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2001 r., wprowadziła do polskiego
systemu prawnego Krajowy Rejestr Sądowy, składający się z trzech reje-
strów:
– rejestru przedsiębiorców,
– rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

– rejestru dłużników niewypłacalnych.

W odróżnieniu od rejestrów prowadzonych dotychczas dla podmiotów,
które zgodnie z ustawą o KRS podlegają wpisowi do rejestru przedsiębior-
ców, a także rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i za-
wodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej – re-
jestr ten ma charakter centralny. Obecna regulacja jest także wyrazem
dążenia ustawodawcy do ujednolicenia procedury rejestracyjnej i objęcia
Krajowym Rejestrem Sądowym jak największej liczby podmiotów, tak,
aby rejestracja podmiotów w innych rejestrach stanowiła sytuację wyjąt-
kową, uzasadnioną jedynie bardzo specyficznymi właściwościami
określonych podmiotów.

Instytucję nieznaną wcześniej w polskim systemie prawnym, wprowa-
dzoną przez ustawę o KRS – stanowi rejestr dłużników niewypłacalnych,
który w swoim założeniu ma służyć wzmocnieniu pewności obrotu
prawnego przez stworzenie możliwości uzyskania informacji o sytuacji
ekonomicznej ewentualnych kontrahentów.
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Ustawa o KRS od czasu jej uchwalenia była wielokrotnie nowelizowa-
na, co w niektórych wypadkach podyktowane było zmianą koncepcji
ustawodawcy w zakresie niektórych uregulowań nią objętych, w innych
zaś przypadkach – koniecznością dostosowania regulacji do zmieniającego
się – w szczególności pod wpływem prawodawstwa unijnego – otoczenia
prawnego oraz warunków technicznych związanych przede wszystkim
z rozwojem technik teleinformatycznych.
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USTAWA

z dnia 20 sierpnia 1997 r.

o Krajowym Rejestrze Sądowym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186; zm.: Dz. U. z 2008 r. Nr 141,
poz. 888; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434, Nr 157,
poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620; z 2011 r. Nr 92,
poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 142, poz. 828, Nr 144, poz. 851, Nr 232,

poz. 1378; z 2012 r. poz. 1514)





Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1. 1. Tworzy się Krajowy Rejestr Sądowy, zwany dalej „Reje-
strem”.

2. Rejestr składa się z:
1) rejestru przedsiębiorców;
2) rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodo-

wych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej;

3) rejestru dłużników niewypłacalnych.

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.), z wyjątkiem
niektórych jej przepisów (art. 38 pkt 1 lit. f, art. 6, 19 ust. 4, art. 48, 54,
83, 85 i 87), weszła w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.1 Utworzone na
jej podstawie w ramach Krajowego Rejestru Sądowego: rejestr przedsię-
biorców, rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodo-
wych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdro-
wotnej – zastąpiły odpowiednie rejestry funkcjonujące na podstawie do-
tychczas obowiązujących przepisów. Podmioty podlegające, zgodnie
z przepisami ustawy o KRS, obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębior-

1 Artykuł 88 ustawy o KRS w zw. z art. 1 u.w.k.r.s.
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ców, wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązują-
cych do dnia wejścia w życie ustawy o KRS, zostały zobowiązane do
złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców. Obowiązek ten,
w pierwszej wersji ustawy, miał dotyczyć również osób fizycznych pro-
wadzących działalność gospodarczą i podlegających z tego tytułu obo-
wiązkowi wpisu do rejestru ewidencji działalności gospodarczej. Ustawa
w swoim pierwotnym kształcie zakładała bowiem, że rejestr przedsiębior-
ców będzie rejestrem kompletnym – obejmującym co do zasady wszyst-
kich przedsiębiorców, a zatem również tych, którzy prowadzą działalność
jako osoby fizyczne. Ostatecznie jednak, ze względów praktycznych,
ustawodawca odstąpił od tego założenia i zdecydował się na pozostawienie
odrębnego rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
w formie Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez gminę
właściwą dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, a od dnia 1 lipca
2011 r. w formie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw go-
spodarki. Przedstawienie szczegółowych motywów oraz ocena skutków
powyższej decyzji ustawodawcy wykracza poza zakres niniejszego
opracowania, które koncentruje się na zagadnieniach dotyczących aktual-
nych problemów związanych ze stosowaniem ustawy o KRS.

Podmioty podlegające zgodnie z przepisami ustawy o KRS obowiąz-
kowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
wpisane do odpowiedniego rejestru przed dniem 1 stycznia 2001 r.,
zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. –
Przepisy wprowadzające ustawę o KrajowymRejestrze Sądowym (Dz. U.
Nr 121, poz. 770 z późn. zm.), podlegały wpisowi do tego rejestru
z urzędu.

Wpisy w rejestrach sądowych istniejących przed wejściem w życie
ustawy o KRS dotyczące podmiotów, które złożyły wniosek o wpis do
rejestru przedsiębiorców lub wpisanych z urzędu, utraciły moc z chwilą
rejestracji, zgodnie z przepisami ustawy o KRS. Natomiast wpisy w reje-
strach sądowych istniejących przed wejściem w życie przedmiotowej
ustawy dotyczące podmiotów, które nie dopełniły powyższego obowiązku
i nie złożyły wniosku o wpis do rejestru, zachowują nadal moc obowiązu-
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jącą. Ostateczny termin utratymocy tych wpisów był bowiem kilkukrotnie
przesuwany i zgodnie z aktualnym brzmieniem artykułu został ustalony
na dzień 31 grudnia 2013 r.2

Wodróżnieniu od rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, które – co do zasady – obejmują podmioty
wpisywane do rejestrów funkcjonujących na gruncie dotychczas obowią-
zujących przepisów, wprowadzony przez ustawę o KRS rejestr dłużników
niewypłacalnych jest całkowicie nową instytucją w polskim systemie
prawnym. Jego charakter jest również zupełnie inny niż dwóch pierwszych.
Wpis do niego nie decyduje nigdy o powstaniu lub utracie bytu przez
dany podmiot ani o uzyskaniu przez niego określonego statusu – tak jak
dzieje się to w przeważającej większości wypadków, jeżeli chodzi
o wpisy do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakła-
dów opieki zdrowotnej. Wpisy do rejestru dłużników niewypłacalnych
mają wyłącznie charakter deklaratoryjny, a podstawową funkcją tego re-
jestru jest zapewnienie uczestnikom obrotu możliwości uzyskania infor-
macji na temat wywiązywania się przez ich ewentualnych kontrahentów
z zaciągniętych zobowiązań, a co za tym idzie ich wiarygodności.

Inaczej niż większość rejestrów funkcjonujących na podstawie dotych-
czas obowiązujących przepisów, które zawierały jedynie informacje
o podmiotach mających siedzibę w obszarze właściwości miejscowej or-
ganu prowadzącego rejestr, Krajowy Rejestr Sądowy jest, co wymaga
podkreślenia, rejestrem centralnym o zasięgu ogólnokrajowym3. Pomimo

2 Artykuł 9 ust. 2 u.w.k.r.s.
3 Do czasu wejścia w życie ustawy oKRSwPolsce nieznane było pojęcie rejestru centralnego.

Przykładowo, właściwy rzeczowo do prowadzenia rejestru handlowego był sąd okręgowy, przy
czym każdy sąd okręgowy prowadził dla swojego okręgu osobny rejestr handlowy. Istniało więc
tyle rejestrów handlowych, ile było sądów okręgowych na obszarze państwa. Pomiędzy poszczegól-
nymi rejestrami nie było innej łączności poza tą, że sąd rejestrowy zakładu głównego zarządzał
wpis w rejestrach oddziałów (art. 25 § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
27 czerwca 1934 r. – Kodeks Handlowy, Dz. U. Nr 57, poz. 502 z późn. zm.). Zagadnienie wpro-
wadzenia rejestru centralnego było rozważane przy sposobności tworzenia ustawy o spółkach ak-
cyjnych. Wskazywano wówczas, że rejestr taki pozwoliłby na ujednolicenie praktyki w sprawach
rejestrowych, dostrzegano jednak, że jego wadą byłoby oddalenie od siedziby zarejestrowanego
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