
 

 

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 22 694-91-92, fax 22 694-91-06, e-mail: Miroslaw.Reszczynski@senat.gov.pl 

Warszawa, dnia 17 lipca 2014 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (druk nr 671) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem opiniowanej ustawy jest uproszczenie i skrócenie sądowych oraz 

administracyjnych procedur rejestracyjno-ewidencyjnych, które muszą zostać wdrożone 

i przeprowadzone w związku z podejmowaniem oraz wykonywaniem działalności 

gospodarczej przez podmioty podlegające rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

zwanym dalej „KRS” – uściślając zaś zasady jednego okienka. W chwil obecnej podstawą 

funkcjonowania zasady jednego okienka jest art. 19b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. 

o Krajowym Rejestrze Sądowym stanowiący, że podmiot podlegający wpisowi do rejestru 

przedsiębiorców KRS, składając do sądu rejestrowego wniosek o dokonanie wpisu lub jego 

zmianę, jest zobowiązany jednocześnie z tym wnioskiem złożyć formularze wniosków 

(zgłoszeń identyfikacyjnych lub aktualizacyjnych) skierowane do Głównego Urzędu 

Statystycznego, naczelnika urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rolą 

sądu rejestrowego jest jedynie przekazanie tych formularzy właściwym organom w celu ich 

rozpoznania. Przekazanie formularzy wniosków do Głównego Urzędu Statystycznego 

i naczelnika urzędu skarbowego następuje w terminie 3 dni po dokonaniu przez sąd wpisu 

w rejestrze przedsiębiorców wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem 

o dokonaniu wpisu, a w przypadku naczelnika urzędu skarbowego – także z odpisem umowy 

spółki i dokumentem potwierdzającym tytuł do lokalu, w przypadku zaś Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych – po uzyskaniu informacji od naczelnika urzędu skarbowego 

o nadaniu identyfikatora podatkowego NIP. 
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Do powyższej regulacji dostosowano przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 

o statystyce publicznej, ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji 

i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych. 

W uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy (druk sejmowy nr 2094) podkreśla się , 

iż obecnie obowiązujące przepisy regulujące zasady funkcjonowania rejestrów i ewidencji 

prowadzonych przez organy państwa, zakres obowiązków ewidencyjnych przedsiębiorców 

wpisywanych do Krajowego Rejestru Sądowego, zakres obowiązków w postępowaniu 

rejestrowym, jak też zakres współdziałania sądu, organów państwa i przedsiębiorcy, 

wymagają kompleksowej zmiany uwzględniającej konieczność budowania nowoczesnej 

administracji publicznej i możliwości, jakie przynosi rozwój techniczny, w sposób 

gwarantujący przedsiębiorcy możliwość szybkiego rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

Podnosi się ponadto, że zasada jednego okienka w obowiązującym kształcie nie skróciła 

procesu rozpoczynania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę podlegającego 

rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, gdyż ułatwienie 

w postaci określenia jednego miejsca składania dokumentacji doprowadziło w rzeczywistości 

do opóźnień w rejestracji podmiotu i wydłużenia czasu oczekiwania na nadanie NIP i numeru 

identyfikacyjnego REGON odpowiednio przez naczelnika urzędu skarbowego i Główny 

Urząd Statystyczny (w związku z uciążliwą drogą pocztową, błędami w wypełnianiu 

wniosków), mimo podejmowanych starań przez właściwe organy w zakresie jak najszybszego 

rozpoznania wniosków. Przedsiębiorcy nie odnieśli więc z faktu wprowadzenia w życie 

zasady jednego okienka żadnych korzyści – nadal są zmuszeni wypełniać szereg formularzy 

i powielać przeważającą liczbę danych. Sądy rejestrowe zostały obciążone dodatkową pracą 

i zwiększonymi kosztami wynikającymi z wykonywania nałożonych na nie obowiązków. Ich 

rola została sprowadzona do roli pośrednika w przekazywaniu korespondencji. 

Przedmiotowa ustawa nowelizująca dąży w szczególności do:  

1) objęcia zasadą jednego okienka szerszego niż dotychczas kręgu podmiotów 

podlegających wpisowi do KRS – wszystkich podmiotów wpisywanych do rejestru 

przedsiębiorców (także składających wniosek o wpis drogą elektroniczną) oraz 

podmiotów spoza rejestru przedsiębiorców; 

2) zagwarantowania podmiotowi podlegającemu wpisowi do KRS możliwości faktycznego 

prowadzenia działalności, w tym działalności gospodarczej, niezwłocznie po dokonaniu 

wpisu; 
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3) zniesienia obowiązku wielokrotnego podawania tożsamych danych przez podmioty 

podlegające wpisowi do KRS, których dane podlegają jednoczesnemu obowiązkowi 

wpisu do innych rejestrów i ewidencji prowadzonych przez organy administracji 

publicznej – przez odstąpienie od obowiązku składania zgłoszeń identyfikacyjnych lub 

aktualizacyjnych w zakresie danych objętych wpisem do KRS; 

4) usprawnienia działania sądów rejestrowych przez odstąpienie od obowiązku 

gromadzenia kierowanej do organów administracji publicznej dokumentacji z danymi 

podmiotów i przekazywania jej właściwym organom, jak też odstąpienie od obowiązku 

kompletowania przez sąd tej dokumentacji i uzależnienia dokonania wpisu w KRS od jej 

złożenia przez podmiot, 

5) uproszczenia i zautomatyzowania procedur nadawania NIP i numeru identyfikacyjnego 

REGON przez wprowadzenie zasady automatycznego nadawania numerów w systemach 

teleinformatycznych Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji 

Podatników i krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, po 

przekazaniu z KRS do tych systemów danych objętych treścią wpisu w rejestrze, 

Mając na uwadze osiągnięcie powyżej przedstawionych celów ustawodawca proponuje 

wprowadzenie następujących rozwiązań: 

1) przyjęcie, że dane objęte treścią wpisu w KRS stanowią podstawowy pakiet danych 

o podmiocie wpisywanym do tego Rejestru, będący podstawą do jednoczesnego 

uzyskania wpisu w ewidencjach lub rejestrach prowadzonych przez organy administracji 

publicznej z uwagi na wiążący charakter wpisu dokonywanego w KRS dla działań 

ewidencyjnych tych organów; 

2) wymianę danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi Krajowego Rejestru 

Sądowego i organów administracji publicznej; 

3) automatyczne zasilanie prowadzonych przez organy administracji publicznej ewidencji 

lub rejestrów danymi o treści wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, bezpośrednio po 

dokonaniu wpisu w tym rejestrze i po jego każdorazowej zmianie; 

4) wprowadzenie obowiązku dokonania przez organ wpisu do prowadzonej ewidencji albo 

rejestru automatycznie po uzyskaniu treści objętej wpisem w KRS bez weryfikacji tych 

danych (posiadających charakter wiążący), jak też automatycznego nadania NIP 

i numeru identyfikacyjnego REGON we własnym systemie oraz zwrotnego 

przekazywania informacji o nadanych NIP i numerze identyfikacyjnym REGON do 

Krajowego Rejestru Sądowego; 



– 4 – 

5) rezygnację z obowiązku dokonywania zgłoszeń identyfikacyjnych lub aktualizacyjnych 

przez podmiot wpisany do KRS w zakresie danych objętych treścią wpisu w rejestrze 

z uwagi na wprowadzenie zasady wymiany danych pomiędzy systemami 

teleinformatycznymi KRS i organów administracji publicznej i wiążący charakter tego 

wpisu; 

6) nałożenie na podmiot wpisany do KRS obowiązku zgłaszania do ewidencji lub rejestrów 

prowadzonych przez organy administracji publicznej jedynie danych o charakterze 

uzupełniającym (istotnych z punktu widzenia tych ewidencji i rejestrów), które nie są 

objęte treścią wpisu w KRS; 

7) opracowanie wspólnego formularza zgłoszeniowego zawierającego pakiet danych 

uzupełniających na potrzeby wszystkich ewidencji i rejestrów objętych zasadą jednego 

okienka, 

8) wprowadzenie terminu wykonania przez podmiot obowiązku zgłoszenia do właściwych 

ewidencji lub rejestrów danych uzupełniających zawartych w opracowanym formularzu 

zgłoszeniowym, po dokonaniu wpisu podmiotu do KRS, i trybu dokonywania 

obowiązkowego zgłoszenia, który będzie polegać na samodzielnym złożeniu 

uproszczonego zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego w określonym terminie, 

bezpośrednio w urzędzie, drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

W uzasadnieniu do ustawy podkreśla się, iż w efekcie przyjętych rozwiązań dane objęte 

treścią wpisu w KRS (opatrzone atrybutem autentyczności) będą automatycznie 

przekazywane przez system teleinformatyczny niezwłocznie po dokonaniu wpisu w tym 

rejestrze odpowiednio do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej 

prowadzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i Centralnego Rejestru 

Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników prowadzonego przez ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych i zamieszczane w tych rejestrach. W wyniku przekazania danych 

referencyjnych z Krajowego Rejestru Sądowego nastąpi automatyczne nadanie numeru 

identyfikacyjnego REGON w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej i automatyczne nadanie NIP w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej 

Ewidencji Podatników. Nadane numery zostaną następnie automatycznie przekazane przez 

systemy teleinformatyczne do Krajowego Rejestru Sądowego i zamieszczone w tym rejestrze. 

Po wprowadzeniu danych uzupełniających w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej 

Ewidencji Podatników dane te będą przekazywane przez systemy teleinformatyczne do 
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krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej i Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych (w tym przypadku wraz z danymi o podmiocie skopiowanymi z Krajowego 

Rejestru Sądowego) i zamieszczane w tym rejestrze oraz na koncie płatnika składek 

prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  

Przewidzianym powyżej zmianom obejmujących swym zakresem ustawę z dnia 

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym towarzyszą analogiczne zmiany 

dokonane w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustawie z dnia 

13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Przedmiotowa ustawa wprowadza ponadto zmiany w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. 

– Kodeks postępowania cywilnego (KPC) oraz ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks 

spółek handlowych (KSH). 

Konieczność zmiany treści dotychczasowego przepisu art. 694
5
 § 1 KPC wynika 

z potrzeby uwzględnienia sytuacji, w których podstawą zamieszczania danych w rejestrze, 

może być inne niż postanowienie sądu źródło pochodzenia danych. Wprowadzona niniejszą 

ustawą konstrukcja przepisu zakłada pierwszeństwo ustanowionej dotychczas zasady 

(postanowienie sądu rejestrowego jako podstawa wpisu) przez określenie, że wyjątek od niej 

może wystąpić wówczas, gdy stanowi o tym przepis szczególny. W myśl uzasadnienia do 

projektu ustawy zasadność określenia innej podstawy zamieszczania danych w KRS wynika 

ze zmiany funkcjonowania niektórych ewidencji prowadzonych przez organy administracji 

publicznej. Zmiana ta opiera się na filozofii automatycznego zasilania zasobów tych 

ewidencji danymi podmiotów, znajdującymi się już w posiadaniu organów administracji 

w chwili rejestracji w sądzie rejestrowym oraz automatycznego zasilania KRS, danymi 

uzyskanymi na skutek wpisu w stosownych ewidencjach (NIP, numer identyfikacyjny 

REGON). 

Podstawą tego nowego sposobu zasilania rejestru dla określonej kategorii informacji nie 

będzie postanowienie sądu, ale sam fakt legalnego utworzenia informacji w ewidencji czy 

rejestrze prowadzonej przez właściwy organ administracji publicznej, przekazywanej 

automatycznie do Krajowego Rejestru Sądowego. Rozwiązanie to w opinii autorów ustawy 

zapewnia szybkość postępowania z jednej strony, z drugiej legalność i kompletność zasobów 

KRS w zakresie danych, których źródłem są właściwe ewidencje i rejestry. 
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Ustawa przewiduje także uchylenie art. 171 i 324 KSH co jest wynikiem likwidacji 

obowiązku przekazywania urzędowi skarbowemu za pośrednictwem sądu rejestrowego 

umowy spółki i dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub 

nieruchomości, wynikającego dotychczas z art. 19b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Dane o podmiocie objęte treścią wpisu w KRS będą w wyniku wprowadzanych regulacji 

przekazywane automatycznie do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji 

Podatników, bezpośrednio po dokonaniu wpisu w KRS.  

Ustawa wejdzie w życie z dniem1 grudnia 2014 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 70. posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r. pochodziła 

z przedłożenia rządowego.  

Projekt rządowy wpłynął do Sejmu w dniu 23 stycznia 2014 r. (druk sejmowy nr 2094) 

i został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Odbyło się ono na 

61. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2014 r. 

Prace nad projektem prowadziła sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

Efekt tych prac został zawarty w sprawozdaniu wymienionej Komisji (druk nr 2495). Komisja 

wprowadziła poprawki o charakterze redakcyjnym, nieprowadzące do zmiany meritum 

przedłożenia rządowego. 

Podczas 70. posiedzenia, wobec braku poprawek w drugim czytaniu, Sejm przystąpił 

niezwłocznie do trzeciego czytania i uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożonym 

w sprawozdaniu Komisji. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 437 posłów, przy 2 głosach przeciw 

i 1 wstrzymującym się. 

 

III. Uwaga szczegółowa  

– art. 4 pkt 1 lit. a noweli, art. 5 ust. 2b pkt 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników. 

Dodawany w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 

ust. 2b pkt 2 w art. 5 przewiduje, że zgłoszenie identyfikacyjne podatników wpisanych do 

Krajowego Rejestru Sądowego wśród tzw. danych uzupełniających powinno zawierać m. in. 
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dane kontaktowe. W przedmiotowej regulacji ustawodawca nie precyzuje, co oznaczają  

wskazane „dane kontaktowe” – w przeciwieństwie do art. 42 ust. 3a pkt 2 dodawanego do 

ustawy o statystyce publicznej w art. 3 pkt 1 lit. a niniejszej noweli, w którym to przepisie 

wskazano, że dane kontaktowe obejmują: numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej 

oraz strony internetowej. Podzielić należy pogląd
1
, że brak takiego sprecyzowania jest bez 

wątpienia legislacyjnym błędem, gdyż w praktyce może to powodować rozbieżne 

interpretowanie tego pojęcia i sprawiać, że niektóre organy podatkowe będą uznawały te same 

dane kontaktowe za wystarczające do przyjęcia zgłoszenia identyfikacyjnego, podczas gdy 

inne organy podatkowe mogą uznawać te same dane za niewystarczające w tym względzie. 

W związku z powyższym należy rozważyć wprowadzenie następującej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

– w art.4 w pkt 1 w lit. a, w ust. 2b po wyrazach „dane kontaktowe” dodaje się wyrazy 

„: numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej” 

alternatywnie jeżeli dany zbiór danych nie ma być katalogiem zamkniętym  

– w art.4 w pkt 1 w lit. a, w ust. 2b po wyrazach „dane kontaktowe” dodaje się wyrazy 

„, w tym numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej”. 

 

  

 

 

 

Mirosław Reszczyński 

Legislator 

                                                 

1
 Por. Opinia prawna o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2094), Warszawa dnia 24 kwietnia 2014 r., str. 17. 


