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I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest poprawa efektywności postępowań służących dopełnieniu przez 

podmiot obowiązków rejestrowych (postępowania przymuszające), wzmocnienie funkcji 

kontrolnej sądu rejestrowego w zakresie prawdziwości danych umieszczonych w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, wprowadzenie regulacji umożliwiającej rozwiązanie i wykreślenie 

z rejestru tzw. "martwych podmiotów", oraz uregulowanie sytuacji prawnej podmiotów, które 

nie dopełniły obowiązku przerejestrowania do KRS-u w ustawowym terminie. 

Ustawa wprowadza zmiany w postępowaniu przymuszającym, przewidując możliwość 

odstąpienia przez sąd rejestrowy od prowadzenia tego postępowania lub jego umorzenie, 

w sytuacji gdy prowadzenie takiego postępowania byłoby nieefektywne z uwagi na wysokie 

ryzyko niewykonania przez podmiot obowiązku rejestrowego nałożonego ustawą. 

Odstąpienie od postępowania przymuszającego następuje w drodze postanowienia, które nie 

wymaga doręczenia i nie podlega zaskarżeniu. W przypadku odstąpienia od postępowania 

przymuszającego lub jego umorzenia sąd rejestrowy nie wszczyna postępowania 

przymuszającego dopóki nie poweźmie wiadomości, że sytuacja prawna lub faktyczna 

podmiotu uległa zmianie w sposób umożliwiający skuteczne przeprowadzenie tego 

postępowania. 

Ustawa rozszerza również możliwość działania przez sąd rejestrowy z urzędu w celu 

aktualizacji wpisów. W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy 

może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub 
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wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące 

podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne. 

Mając na względzie konieczność wzmocnienia pewności obrotu gospodarczego 

i wiarygodności danych zawartych w rejestrze ustawa zawiera regulację dotyczącą tzw. 

„martwych podmiotów”, tj. podmiotów, które nie wykonują obowiązków rejestrowych, 

faktycznie nie prowadzą działalności i nie posiadają zbywalnego majątku. Ustawa przewiduje 

szczególny tryb postępowania w odniesieniu do takiego podmiotu, którego skutkiem będzie 

orzeczenie o jego rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, 

a następnie wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego. Ogłoszenie o wszczęciu 

postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania 

postępowania likwidacyjnego podlega opublikowaniu w Monitorze Sądowym 

i Gospodarczym. Sąd rejestrowy może zarządzić zamieszczenie ogłoszenia także 

w czasopismach lub pismach oraz podać je do publicznej wiadomości w inny sposób, taki 

jaki uzna za odpowiedni. 

Ustawa określa trzy przesłanki umorzenia postępowania o rozwiązanie podmiotu: 

1) w przypadku ustalenia, że podmiot posiada zbywalny majątek, 2) gdy faktycznie prowadzi 

działalność 3) w sytuacji gdy sąd rejestrowy poweźmie wiadomość, iż zachodzą inne istotne 

okoliczności przemawiające przeciwko rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania 

postępowania likwidacyjnego, w tym w szczególności uzasadnione interesem wierzyciela. 

Kolejną istotną kwestią uregulowaną w ustawie, jest sytuacja prawna podmiotów, które 

nie dopełniły obowiązku przerejestrowania do Krajowego Rejestru Sądowego. Regulacja 

zawarta w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

przewiduje utrzymanie w mocy wpisów w dotychczasowych rejestrach sądowych do dnia 

31 grudnia 2015 r. Niniejsza ustawa przewiduje, iż  podmioty, które nie złożą wniosku o wpis 

do KRS-u do 31 grudnia 2015 r. zostaną uznane za wykreślone z rejestru, a więc utracą 

podmiotowość prawną z dniem 1 stycznia 2016 r. 

Ustawa reguluje kwestie majątkowe związane z wykreśleniem podmiotu z rejestru. 

Zarówno w odniesieniu do podmiotów nieprzerejestrowanych do KRS-u, jak i w odniesieniu 

do podmiotów z KRS-u wykreślonych, ustawa przewiduje następstwo prawne Skarbu 

Państwa, który będzie nieodpłatnie nabywał z mocy prawa własność i inne prawa majątkowe. 

Ustawa przewiduje jednak, że nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości lub 

użytkowania wieczystego będzie przedmiotem odrębnego postępowania. Starosta właściwy 
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ze względu na miejsce położenia nieruchomości został zobowiązany do stwierdzania nabycia 

własności tej nieruchomości albo użytkowania wieczystego, w drodze decyzji 

administracyjnej.  

Skarb Państwa będzie ponosił ograniczoną odpowiedzialność wyłącznie z mienia nabytego po 

podmiotach wykreślonych z KRS, za nieprzedawnione zobowiązania podmiotu jak i wobec 

wspólników, członków spółdzielni i innych osób uprawnionych do udziału w majątku 

likwidacyjnym po wykreślonym podmiocie na warunkach określonych w ustawie. Roszczenia 

przeciwko Skarbowi Państwa mogą być dochodzone w ciągu roku od chwili nabycia mienia 

przez Skarb Państwa.  

Zgodnie z regulacją, jeżeli Skarb Państwa nabędzie nieodpłatnie własność i inne prawa 

majątkowe po podmiocie, którego umowa lub statut określają przeznaczenie tego majątku, 

będzie zobowiązany przekazać majątek na cel wskazany w statucie w ciągu roku od 

ujawnienia się majątku. Wskazania konkretnego beneficjenta dokona starosta właściwy ze 

względu na ostatnią siedzibę podmiotu.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych 

ustaw została uchwalona na 79. posiedzeniu Sejmu w dniu 7 listopada 2014 r. Podstawę prac 

nad tą ustawą stanowił projekt poselski (druk nr 2816). Ustawę rozpatrywała sejmowa 

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka na posiedzeniach w dniach 23 października 

i 4 listopada 2014 r. (sprawozdanie  w druku nr 2867), wprowadzając zasadniczo zmiany 

o charakterze doprecyzowującym. Za istotną należy uznać poprawkę, której skutkiem jest 

ustalenie górnej granicy grzywny wymierzanej w razie niedopełnienia obowiązku 

rejestrowego wynikającego z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Została ona określona 

na poziomie przewidzianym w art. 1052 zdanie drugie Kodeksu postępowania cywilnego tj. 

ogólna suma grzywien w tej samej sprawie nie może przewyższać miliona złotych. 

W drugim czytaniu nie zostały zgłoszone wnioski legislacyjne, tak więc ustawa została 

uchwalona w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję. 
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III. Uwagi szczegółowe 

W pierwszej kolejności należy podnieść wątpliwości odnoszące się do istotnych 

rozwiązań przyjętych w opiniowanej ustawie. Zostały one sformułowane w pkt 1 i 2 opinii. 

1. W art. 25e (zmiana w art. 1 pkt 2 ustawy) uregulowana została kwestia następstwa 

prawnego Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia nabytego, nieodpłatnie i z mocy prawa, 

po podmiocie wykreślonym z rejestru. Należy zauważyć, iż negatywnymi przesłankami 

ustawowymi uniemożliwiającymi rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzenia 

postępowania likwidacyjnego i w konsekwencji wykreślenie podmiotu z rejestru są 

następujące okoliczności 1) podmiot posiada zbywalny majątek, 2) podmiot faktycznie 

prowadzi działalność, 3) podmiot nie posiada zbywalnego majątku, nie prowadzi działalności, 

ale zachodzą inne istotne okoliczności przemawiające przeciwko rozwiązaniu tego podmiotu 

bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w tym w szczególności uzasadnione 

interesem wierzyciela. 

Skoro nie jest możliwe wykreślenie z rejestru podmiotu, który posiada zbywalny 

majątek, regulacja dotycząca nabywania mienia po takim podmiocie wydaje się być 

bezprzedmiotowa. Można przypuszczać, że regulacja zawarta w art. 25e ust. 1 u.k.r.s. 

powinna odnosić się do sytuacji, gdy majątek podmiotu wpisanego do KRS-u ujawnił się po 

jego wykreśleniu z rejestru; brzmienie omawianego przepisu nie pozwala jednak na 

jednoznaczną ocenę intencji ustawodawcy. 

Nie jest również jasne, w jaki sposób interpretować tę część art. 25e ust. 1, która 

wskazuje, iż Skarb Państwa nabywa mienie po wykreślonym podmiocie, którym nie 

rozporządził przed wykreśleniem właściwy organ. Działania organu podmiotu, wobec 

którego toczy się postępowanie o rozwiązanie, należałoby odczytywać jako przejaw 

faktycznego działania podmiotu, a więc przesłankę do umorzenia postępowania 

o rozwiązanie; w takim przypadku nie doszłoby do przejęcia mienia przez Skarb Państwa. 

Należy również podnieść wątpliwości zgłoszone przez Biuro Analiz Sejmowych 

Kancelarii Sejmu (BAS) oraz Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego
1)

 w zakresie, 

liczonego od chwili nabycia mienia przez Skarb Państwa, rocznego terminu zawitego 

dochodzenia roszczeń od Skarbu Państwa oraz rocznego terminu zawitego na złożenie 

                                                 

1)
 opinia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu z dnia 4 listopada 2014 r. (BAS-WAL-2474/14), str. 14-

16, oraz opinia Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2014 r. BSA I-021-341/14, 

str. 5. 
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wniosku o wszczęcie egzekucji dotyczącego roszczeń stwierdzonych tytułem egzekucyjnym. 

Istotą terminu zawitego jest to, iż nie podlega przywróceniu w razie jego uchybienia, a jego 

niedochowanie oznacza ostateczną utratę roszczenia. Biorąc pod uwagę ten fakt, oraz 

okoliczność, iż termin ten jest krótszy niż większość terminów przedawnienia roszczeń oraz 

że nie będą miały do niego zastosowania przepisy o przerwie i zawieszeniu biegu terminów 

przedawnienia, może być on potraktowany jako naruszający art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 

ust. 3 Konstytucji a także zasadę zaufania obywateli do państwa wywodzoną z art. 2 

Konstytucji. „Jednostka może bowiem zasadnie oczekiwać, że bez względu na zmiany w 

systemie prawnym do czasu upływu terminów przedawnienia mających zastosowanie do 

roszczenia w momencie jego powstawania, będzie mieć możliwość ich skutecznego 

dochodzenia”.
2)

 W przekonaniu BAS wątpliwości konstytucyjne mogłyby być usunięte 

poprzez 1) wyraźne odesłanie do przepisów o przerwie, zawieszeniu i wstrzymaniu biegu 

terminów przedawnienia, lub 2) wydłużenie terminu zawitego, tak aby odpowiadał on 

długości standardowych terminów przedawnienia (3 lata dla podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą, 10 lat dla pozostałych podmiotów).  

 

2. Przepis przejściowy (art. 5) przewiduje możliwość wszczęcia postępowania 

o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w stosunku do 

podmiotów, które nie dopełniły obowiązków rejestrowych tj. nie złożyły sprawozdań 

finansowych za dwa kolejne lata obrotowe (mimo wezwania sądu) lub nie wykonały innych 

obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1 (mimo dwukrotnego wezwania sądu). 

Brzmienie przywołanego przepisu wzbudza następujące wątpliwości: 

1) przepis poprzez użycie formuły „sąd rejestrowy może wszcząć postępowanie” pozostawia 

temu organowi swobodę w zakresie rozstrzygnięcia czy (pomimo zaistnienia przesłanek 

ustawowych) wszcząć postępowanie o wykreślenie podmiotu; jednocześnie przepis nie 

formułuje żadnych dodatkowych przesłanek, w oparciu o które sąd rejestrowy będzie 

podejmował decyzję o wszczęciu tego postępowania; przepis ten może prowadzić do 

nierównego traktowania podmiotów znajdujących się w identycznej sytuacji; 

2) przepis nie został prawidłowo sformułowany ponieważ pomimo, że dotyczy obowiązków 

niewykonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, odsyła do art. 24 ust. 1 

                                                 

2)
 Opinia Biura Analiz Sejmowych, str. 15. 
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w brzmieniu nowym, natomiast powinien dotyczyć brzmienia przepisu sprzed nowelizacji; 

w tym zakresie jest on sprzeczny z treścią wprowadzenia do wyliczenia, która wskazuje na 

przepisy dotychczasowe; 

3) w toku prac sejmowych
3)

 poruszana była kwestia konstytucyjności tej regulacji ze względu 

na jej retroaktywność (stosowanie nowej, dotkliwej sankcji do zdarzeń powstałych przed jej 

ustanowieniem). Reguła zakazująca działania prawa wstecz wywodzona z art. 2 Konstytucji 

(niezależnie od normy wyrażonej w art. 42 ust. 1 Konstytucji) nie ma charakteru 

bezwzględnego, jednakże można od niej odstępować wyjątkowo, w szczególności gdy 

przyjęta regulacja jest korzystna dla adresata normy. W tym przypadku nie można uznać, iż 

omawiana regulacja jest korzysta dla adresatów norm. Negatywne skutki regulacji art. 5 

łagodzi dodatkowy 6-miesięczny termin na wykonanie zaległych obowiązków rejestrowych, 

którego dochowanie powoduje, że postępowanie o wykreślenie nie będzie wszczynane.  

Propozycja poprawki 

w art. 5: 

a) w pkt 2 wyrazy „brzmieniu nadanym niniejszą ustawą” zastępuje się wyrazami „brzmieniu 

dotychczasowym”, 

b) w części wspólnej wyrazy „może wszcząć” zastępuje się wyrazami „wszczyna” oraz po 

wyrazach „ustawy zmienianej w art. 1” dodaje się wyrazy „w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą”; 

 

3. Przepis art. 24 ust. 5 (zmiana w art. 1 pkt 1) wymaga zmiany redakcji, gdyż 

sformułowanie „sąd rejestrowy nie wszczyna postępowania przymuszającego ponownie” nie 

powinno się odnosić do sytuacji, gdy odstąpiono od wszczęcia tego postępowania. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 1, ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku odstąpienia od postępowania przymuszającego lub jego 

umorzenia sąd rejestrowy wszczyna postępowanie przymuszające, jeśli poweźmie 

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

umożliwiający skuteczne jego prowadzenie. ”; 

                                                 

3)
 tamże, str. 4 i 5. 
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4. W art. 25a ust. 1 pkt 3 (zmiana w art. 1 pkt 2), jako podstawę do wszczęcia 

postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru i jego wykreślenia, wskazano 

wydanie postanowienia o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzeniu. 

Jednocześnie przepisy regulujące postępowanie przymuszające (art. 24 ust. 5) statuują 

obowiązek wszczęcia tego postępowania (pomimo wcześniejszego odstąpienia od jego 

prowadzenia lub umorzenia wszczętego postępowania) jeżeli sąd rejestrowy poweźmie 

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

umożliwiający skuteczne jego prowadzenie. Skoro ustawodawca dopuszcza możliwość 

ponownego wszczęcia procedury przymuszającej, to tą okoliczność należy uwzględnić 

w przesłankach skutkujących wszczęciem postępowania o rozwiązanie podmiotu, 

w przeciwnym wypadku (biorąc pod uwagę, iż przesłanki wszczęcia postępowania mają 

charakter obligatoryjny) norma z art. 24 ust. 5 u.k.r.s. staje się zbędna. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 2, w art. 25a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Sąd rejestrowy nie wszczyna postępowania o rozwiązanie podmiotu 

wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego na podstawie 

ust. 1 pkt 3, a wszczęte umarza, jeżeli poweźmie wiadomość, że zaistniały okoliczności, 

o których mowa w art. 24 ust. 5.”; 

 

5. Przepis art. 25a ust. 1 pkt 4 (zmiana w art. 1 pkt 2) wymaga doprecyzowania 

w zakresie rodzaju sprawozdań finansowych, których przepis dotyczy. Wydaje się, że przepis 

powinien się odnosić do rocznych sprawozdań finansowych. Uwaga jest aktualna również 

w odniesieniu do art. 5. 

Propozycje poprawek 

w art. 1 pkt 2, w art. 25a w ust. 1 w pkt 4 przed wyrazem „sprawozdań” dodaje się wyraz 

„rocznych”; 

w art. 5 w pkt 1 przed wyrazem „sprawozdań” dodaje się wyraz „rocznych”; 

 

6. Jedną z przesłanek badanych w toku postępowania o rozwiązanie podmiotu bez 

przeprowadzania postępowania likwidacyjnego jest ustalenie, czy podmiot, którego 

postępowanie dotyczy posiada zbywalny majątek (art. 25c i następne). Ustawa nie 
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precyzuje, co należy rozumieć pod tym pojęciem, oraz jaka jest relacja pomiędzy zbywalnym 

majątkiem podmiotu a przejmowanym po tym podmiocie mieniem. Nieprecyzyjność przepisu 

może powodować rozbieżności w jego interpretacji, a tym samym trudności w stosowaniu 

w praktyce.  

 

7. Przepis art. 25b ust. 4 (zmiana w art. 1 pkt 2) uprawnia sąd rejestrowy do 

zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do 

rejestru bez przeprowadzania postępowania rejestrowego, „także w innych czasopismach lub 

pismach”. Zdanie wcześniejsze określa obowiązek zamieszczania tego ogłoszenia 

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Redakcja tego przepisu sugeruje, iż ustawodawca 

uznaje MSiG za czasopismo lub pismo, co nie jest prawidłowe, gdyż Monitor Sądowy 

i Gospodarczy jest ogólnokrajowym dziennikiem urzędowym, którego status reguluje ustawa 

z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 125). Nie jest również jasne, jaka jest różnica pomiędzy czasopismem 

i pismem. Należy zauważyć, iż ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5 

poz. 24, z późn.zm), posługuje się zdefiniowanymi w słowniczku ustawy pojęciami: 

„dziennik” (dziennikiem jest ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą 

dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu – art. 7 ust. 2 pkt 2) 

oraz „czasopismo” (czasopismem jest druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w 

tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku; przepis ten stosuje się odpowiednio do przekazu za 

pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu innego niż określony w pkt 2 – art. 7 ust. 2 pkt 3). 

Biorąc powyższe pod uwagę proponuje się ponowne rozważenie, w jakich periodykach ma 

być publikowane ogłoszenie o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 2, w art. 25b w ust. 4 wyrazy „w innych czasopismach lub pismach” zastępuje 

się wyrazami „w dzienniku lub czasopiśmie”; 

 

8. W art. 25e ust. 5 (zmiana w art. 1 pkt 2) oraz art. 9 ust. 2d i 2f (zmiana w art. 3) 

proponuje się zastąpienie pojęcia „administracyjnego tytułu wykonawczego” niestosowanego 

w przepisach ustawowych, pojęciem innym – bardziej adekwatnym do terminologii 

stosowanej zarówno w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jak 
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i w Kodeksie postępowania cywilnego, np. „tytułu wykonawczego stanowiącego podstawę 

wszczęcia egzekucji administracyjnej”.  

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 2, w art. 25e: 

a) w ust. 5 wyrazy „administracyjnym tytułem wykonawczym” zastępuje się wyrazami 

„tytułem wykonawczym stanowiącym podstawę wszczęcia egzekucji administracyjnej”, 

b) w ust. 7 użyte dwukrotnie wyrazy „administracyjny tytuł wykonawczy” zastępuje się 

użytymi dwukrotnie wyrazami „tytuł wykonawczy” oraz wyrazy „Administracyjny tytuł 

wykonawczy” zastępuje się wyrazami „Tytuł wykonawczy”; 

 

w art. 3: 

a) w ust. 2d wyrazy „administracyjnym tytułem wykonawczym” zastępuje się wyrazami 

„tytułem wykonawczym stanowiącym podstawę wszczęcia egzekucji administracyjnej”, 

b) w ust. 2f użyte dwukrotnie wyrazy „administracyjny tytuł wykonawczy” zastępuje się 

użytymi dwukrotnie wyrazami „tytuł wykonawczy” oraz wyrazy „Administracyjny tytuł 

wykonawczy” zastępuje się wyrazami „Tytuł wykonawczy”; 

 

IV. Propozycje poprawek redakcyjnych: 

w art. 1 w pkt 2, w art. 25d w ust. 1 po wyrazie „sąd” dodaje się wyraz „rejestrowy”. 

 

 

 

Renata Bronowska 

Główny legislator 

 


