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Opinia 

dotycząca poselskiego projektu ustawy- o zmianie ustawy o Krajowym 

Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

O ile wątpliwości nie budzi propozycja zmiany art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze 

Sądowym, o tyle można zgłosić zastrzeżenia co do proponowanych art. 25a- 25j, 

których celem jest doprowadzenie do wykreślenia nieaktywnych podmiotów z 

Rejestru, co przyczyni się do zgodności wpisów z rzeczywistą, a w konsekwencji w 

pełni realizowane będzie domniemanie prawdziwości wpisu wyrażone w art. 17 ust.1 

ustawy o KAS. Sposób realizacji powyższego celu zaproponowany przez 

projektodawcę może budzić zastrzeżenia. Projektodawca zakłada bowiem, że to sąd 

rejestrowy będzie z urzędu wszczynał postępowanie o rozwiązanie bez 

przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, jeżeli zostanie spełniona jedna z 

przesłanek wymienionych w art. 25a ust. 1. 

Powyższe założenie sprzeczne jest z zasadą dyspozycyjności, która występuje 

również w postępowaniu nieprocesowym. W projekcie nakłada się na sąd rejestrowy 

obowiązek prowadzenia postępowania z urzędu. Należy podkreślić, że w sprawach 

opiekuńczych sąd może wszcząć postępowanie z urzędu (art. 570 k.p.c.). 

Proponowane przepisy nakładają na sąd obowiązek prowadzenia postępowania z 

urzędu. Sąd rejestrowy orzeka o wykreśleniu podmiotu po przeprowadzeniu 

uproszczonego postępowania likwidacyjnego. W uzasadnieniu projektu znajduje się 

stwierdzenie, iż de lege lata postępowanie likwida~yJ~~t ~p!Yczące tzw. nieaktywnych 
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podmiotów jest "iluzoryczne", a "pozyskanie kandydatów na likwidatorów jest 

niezwykle utrudnione" (s. 16 uzasadnienia projektu). Sąd rejestrowy ma zatem 

zastąpić likwidatorów, którzy są jak wskazuje praktyka, często nieskuteczni. 

Zastrzeżenia budzi również drugie podstawowe założenie, na którym opiera się 

projekt zmian ustawy o KAS i niektórych innych ustaw, a mianowicie nabycie z mocy 

prawa przez Skarb Państwa mienia pozostałego po wykreślonym podmiocie (art. 25e 

ust. 1 projektu). Proponuje się odpowiedzialność Skarbu Państwa z nabytego mienia 

za zobowiązania podmiotów wykreślonych z Rejestru (art. 25e ust. 2 projektu). 

Powstaje pytanie o ratio legis, tak przejęcia mienia przez Skarb Państwa, jak i jego 

odpowiedzialności za długi podmiotów wykreślonych z KAS - u. Przykładowo, jeżeli 

spółka z o.o. wpisana do KAS - u zakończyła prowadzenie działalności, pomimo 

tego, że jest nadal wpisana do Rejestru, to władze spółki, czy też sami wspólnicy nie· 

muszą się martwić o jej likwidację, albowiem sąd rejestrowy przeprowadzi z urzędu 

. postępowanie o rozwiązanie spółki, a Skarb Państwa przejmie odpowiedzialność za 

jej długi, która będzie ograniczona do nabytego mienia. Wystarczy jedynie, iż nie 

zostanie złożone sprawozdanie finansowe za 2 kolejne lata obrachunkowe (art. 25a 

ust. 1 pkt 4 projektu). Powyższe żałożenia pozostają w sprzeczności z podstawową 

zasadą prawa cywilnego, jaką stanowi autonomia podmiotów. 

Do proponowanych nowych przepisów, które mają zostać dodane do ustawy o 

Krajowym Rejestrze Sądowym można również zgłosić zastrzeżenia szczegółowe. 

W art. 25a ust. 2 wskazano na kognicję sądu rejestrowego rozpoznającego sprawę o 

rozwiązanie podmiotu wpisanego do KAS bez przeprowadzenia postępowania 

likwidacyjnego. Zgodnie z brzmieniem przepisu: "W toku postępowania o rozwiązanie 

bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego sąd rejestrowy bada, czy podmiot 

wpisany do Rejestru posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi 

działalność". Wprowadzono zatem ograniczoną kognicję sądu rejestrowego. Problem 

w tym, że w kolejnych artykułach znajdują się przepisy, które wskazują na szerszą 

kognicję sądu rejestrowego. W szczególności zgodnie z art. 25d ust. 3 jedną z 

przesłanek umorzenia postępowania stanowi występowanie "istotnych okoliczności 

przemawiających przeciwko rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia 

postępowania likwidacyjnego, w tym uzasadnione w szczególności interesem 

wierzyciela". W art. 25d ust. 2 projektodawca stwierdza, że "Istnienie 
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niezaspokojonych zobowiązań ciążących na podmiocie wpisanym do Rejestru lub 

nieściągniętych wierzytelności nie wyłącza możliwości orzeczenia o rozwiązaniu 

podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego". Z powyższych 

przepisów wynika, że sąd rejestrowy powinien ustalić, czy rozwiązanie podmiotu nie 

narusza interesu wierzycieli. Powstaje zatem wątpliwość co do ograniczenia kognicji 

sądu w art. 25a ust. 2. Brak precyzji we wskazaniu kognicji sądu rejestrowego z całą 

pewnością wywoła trudności w praktyce. 

W art. 25b ust 4 dopuszcza się możliwość zarządzenia przez sąd rejestrowy 

umieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez prowadzenia 

postępowania likwidacyjnego w "czasopismach lub pismach". Niejasna jest różnica 

pomiędzy czasopismami a pismami. 

Wadliwe jest brzmienie art. 25c projektu, które wskazuje, że w toku postępowania 

sąd rejestrowy może zwrócić się do wymienionych podmiotów o udzielenie informacji 

niezbędnych do ustalenia, czy podmiot wpisany do Rejestru posiada zbywalny 

majątek i czy faktycznie prowadzi działalność. Brak słowa "w szczególności" sprawia, 

że powyższy katalog ma charakter zamknięty. Dodatkowo należy wskazać, że jest to 

katalog węższy od katalogu instytucji z art. 761 § 1 k.p.c., do których może zwrócić 

się organ egzekucyjny o uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia 

egzekucji. W art. 25c projektu należy wskazać, że sąd może. zwrócić się jeszcze do 

"innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu w celu ustalenia, czy 

zarejestrowany podmiot posiada majątek lub prowadzi działalność". Proponowany w 

art. 25c spójnik ,,i" może ponadto wskazywać, że podmiot powinien jednocześnie 

posiadać majątek i prowadzić działalność. 

Projektodawca w wielu przepisach, np. w art. 25c, art. 25 d ust. 3, posługuje się 

pojęciem "zbywalny majątek". Pojęcie takie zakłada, że a contrario istnieje "majątek 

niezbywalny''. Projektodawca powinien wyjaśnić · co rozumie przez "zbywalny 

majątek''. Prawa majątkowe z istoty są zbywalne. 

W art. 25d ust. 3 wadliwie wskazano podstawy umorzenia postępowania o 

rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Zgodnie z 

brzmieniem przepisu sąd rejestrowy umarza postępowanie "w przypadku ustalenia, 

że podmiot wpisany do Rejestru posiada zbywalny majątek lub faktycznie prowadzi 
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działalność". Z brzmienia przepisu wynika, że posiadanie zbywalnego majątku 

stanowi podstawę umorzenia postępowania. Kolejne przepisy regulujące 

postępowanie likwidacyjne dotyczące takiego majątku pozostają w sprzeczności z 

art. 25d ust. 3. Podstawę umorzenia powinno stanowić stwierdzenie prowadzenia 

przez podmiot działalności. Nie budzi wątpliwości, ze przynajmniej na pewnym etapie 

można. sobie wyobrazić prowadzenie działalności przez podmiot wpisany do KRS, 

który nie posiada żadnego majątku. 

Wątpliwości może budzić brzmienie art. 25d ust. 4, który ogranicza ogłoszenie o 

wykreśleniu z Rejestru w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do wymienionych w 

przepisie podmiotów. 

Kodeks cywilny zawiera w art. 44 pojęcie mienia, które oznacza "własność i inne 

prawa majątkowe". W doktrynie wskazuje się, że mienie "zawsze odnosi się tylko do 

aktywów (praw podmiotowych), a nigdy do obowiązków". Zob. Z. Radwański, Prawo 

cywilne - część ogólna, Warszawa 2005, s. 141. Wątpliwości budzi zatem przepis 

art. 25e ust.1 , zgodnie z którym "Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa 

mienie pozostałe po wykreślonym z Rejestru podmiocie". Podobnie, wątpliwości 

wywołuje przepis art. 25e ust. 9, zgodnie z którym "w postępowaniach dotyczących 

mienia i innych praw majątkowych oraz w . innych sprawach dotyczących 

gospodarowania tym mieniem Skarb Państwa jest reprezentowany przez starostę, 

wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej". Trudno jest uznać, że 

wierzytelność wobec wykreślonego· z Rejestru podmiotu dochodzona wobec Skarbu 

Państwa w każdym przypadku dotyczy mienia tego podmiotu. Odpowiedzialność 

Skarbu Państwa została w projektowanym art. 25e ust. · 2 ograniczona do "nabytego 

mienia", ale nie oznacza to, że sprawa wytoczona Skarbowi Państwa w każdym 

przypadku będzie sprawą dotyczącą mienia. Ponadto, brzmienie proponowanego art. 

25e ust. 9 zakłada, że mienie stanowi jedno z praw majątkowych. W przepisie jest 

bowiem mowa o "mieniu i innych prawach majątkowych". Powyższe stwierdzenie jest 

sprzeczne z pojęciem mienia, które zostało wyjaśnione w art. 44 k.c. 

Nabycie dotyczy mienia, "którym nie rozporządził przed wykreśleniem właściwy 

organ". Z brzmienia przepisu wynika, że po wszczęciu postępowania o rozwiązanie 

dopuszczalne jest rozporządzanie mieniem przez właściwy organ. Powyższe 
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założenie jest naturalnie wadliwe. Skoro "właściwy" organ zarządza podmiotem to nie 

można uznać, że jest to podmiot nieaktywny, który powinien zostać wykreślony z 

KRS. Zachodzi zatem przyczyna umorzenia postępowania o rozwiązanie podmiotu 

bez prowadzenia postępowania likwidacyjnego. Przede wszystkim jednak działalność 

organu po wszczęciu postępowania utrudnia prowadzenie przez sąd rejestrowy 

postępowania. 

Niejasne jest brzmienie art. 25e ust. 1 in fine. Nie wiadomo bowiem dlaczego nabycie 

mienia następuje nie w dniu wykreślenia, ale "z dniem następującym po dniu 

wykreślenia z Rejestru". 

Wątpliwości wywołuje brzmienie art. 25e ust. 3 projektu, który zezwala na 

dochodzenie przez wspólników, członków spółdzielni i innych osób uprawnionych do 

udziału w majątku likwidacyjnym, gdy reprezentują łącznie co najmniej dwie trzecie 

głosów i wykażą, że wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni. Po 

pierwsze, proponowana regulacja uzależnia dochodzenie roszczeń od Skarbu 

Państwa, od tego, czy zbierze się wystarczająca grupa uprawnionych. Rozwiązanie 

takie pozostaje w sprzeczności z gwarantowanym przez Konstytucję RP prawem do 

sądu. Po drugie, niejasny jest obowiązek wykazania zaspokojenia lub 

zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, który stanowi przesłankę dochodzenia 

roszczeń. Po wykreśleniu ż Rejestru obowiązek zaspokojenia wierzycieli spoczywa 

na Skarbie Państwa. Prawo cywilne oparte jest na zasadzie autonomii woli. Jeżeli 

wierzyciele nie chcą dochodzić swoich roszczeń, to trudno jest uznać, że skutkiem 

powyższego jest wyłączenie możliwości zaspokojenia roszczeń przez wspólników, 

członków spółdzielni i innych osób uprawnionych do udziału "w majątku 

likwidacyjnym". 

Krytycznie należy ocenić krótki, bo wynoszący rok, termin zawity do dochodzenia 

roszczeń od Skarbu Państwa przez wierzycieli i inne osoby (art. 25e ust. 4). 

Analiza przepisów projektu pozwala na wysunięcie wniosku, iż postępowanie 

likwidacyjne zostało rozłożone na dwa etapy. Etap pierwszy prowadzony jest przez 

sąd rejestrowy, a drugi przez Skarb Państwa reprezentowany przez starostę 

wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej (art. 25e ust. 9). Problem w 

tym, że etap drugi polega na postępowaniach sądowych prowadzonych przeciwko 
s 



Skarbowi Państwa, który nabył mienie wykreślonych podmiotów, przez wierzycieli 

podmiotów, a następnie przez osoby uprawnione do udziału w majątku 

likwidacyjnym. Taki sposób likwidacji majątku w drodze postępowań sądowych 

sprzeczny jest z zasadą ekonomiki procesowej. 

Regulacja zagadnień intertemporalnych ograniczona została do art. 6 projektu, który 

wskazuje datę wejścia w życie ustawy. Projektodawca zakłada zatem, że ustawa 

będzie wywoływała wyłącznie skutki na przyszłość. Celem ustawy jest natomiast 

wykreślenie z Rejestru podmiotów, które od wielu lat są nieaktywne. Cel taki zakłada 

zatem konieczność wprowadzenia szczegółowych przepisów. regulujących kwestie 

intertemporalne. 
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