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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 11 kwietnia 2022 r. 

Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  

(druk nr 684) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Głównymi celami ustawy są wzmocnienie funkcji informacyjnej Krajowego Rejestru 

Sądowego, zwanego dalej „KRS”, i akt rejestrowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa obrotu 

prawno-gospodarczego. Realizacji celów służyć ma umożliwienie zainteresowanym 

niezwłocznego uzyskania informacji o wpływie do akt rejestrowych wniosków lub innych 

dokumentów (o zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym sprawy rejestrowej) oraz 

o dokonaniu wpisu w KRS, dotyczących konkretnego podmiotu wpisanego do KRS. 

W uzasadnieniu projektu ustawy podkreśla się, że istotą wprowadzanego rozwiązania jest 

przede wszystkim umożliwienie „zidentyfikowania” spraw rejestrowych, których podstawą są 

sfałszowane dokumenty, a dotyczących zmiany wpisów o sposobie reprezentacji podmiotu 

i osobach reprezentujących podmiot (ograniczenie przypadków tzw. kradzieży spółek).  

Uchwalone rozwiązanie pozwoli zainteresowanym powziąć informację o zainicjowaniu 

sprawy rejestrowej jeszcze przed rozpoznaniem wniosku o wpis w KRS oraz 

uprawomocnieniem się orzeczenia w sprawie rejestrowej. Umożliwi ono tym samym 

zainteresowanemu podjęcie działań przeciwdziałających skutkom posłużenia się 

w postępowaniu rejestrowym sfałszowanymi dokumentami. W szczególności osoba 

uprawniona będzie mogła wziąć udział w toczącym się postępowaniu, zaskarżyć orzeczenie 

o wpisie, a także powiadomić organy ścigania o usiłowaniu tzw. kradzieży spółki. 

Zmiana ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym sprowadza 

się do dodania do tej ustawy art. 10a. 
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Dodawany art. 10a w ust. 1 przewiduje, że każdemu, kto z wykorzystaniem systemu 

teleinformatycznego wskaże numer w KRS podmiotu, o którym informacje chce pozyskać, 

będzie automatycznie – za pośrednictwem tego systemu – przesyłana informacja o:  

1) zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym sprawy dotyczącej takiego podmiotu, 

obejmująca numer w KRS, sygnaturę sprawy i datę rejestracji sprawy, oraz  

2) dokonaniu wpisu w pozycji KRS dotyczącego takiego podmiotu, obejmująca numer 

w KRS, sygnaturę sprawy, datę dokonania wpisu i numer wpisu. 

W powyższy sposób będzie można pozyskać informacje dotyczące podmiotu wpisanego 

do rejestru przedsiębiorców oraz podmiotu wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej. 

W dodawanym art. 10a ust. 4 określono dokładny moment, w którym system 

wygeneruje automatycznie informację dotyczącą konkretnego podmiotu.  

W myśl dodawanego art. 10a ust. 2, informacje będą przesyłane przez okres wskazany 

przez zainteresowanego, nie dłużej niż przez rok, albo do chwili rezygnacji z otrzymywania 

tych informacji. Dopuszcza się przedłużenie tego okresu, każdorazowo na czas nie dłuższy 

niż rok. 

Zainteresowany będzie mógł otrzymywać jednocześnie informacje dotyczące nie więcej 

niż pięćdziesięciu podmiotów (dodawany art. 10 ust. 3). Jak wynika z uzasadnienia do 

projektu ustawy ograniczenie liczy podmiotów, o których informacja może trafiać do 

zainteresowanego jednocześnie, wynika z ograniczeń technicznych.  

Projektodawcy podkreślają, że rozwiązanie przewidziane w dodawanym art. 10a będzie 

stanowiło dodatkowy kanał przekazywania informacji, uzupełaniający obowiązujące 

regulacje dotyczące udostępniania akt rejestrowych i danych z KRS. 

W ustawie nie przewidziano przepisów epizodycznych, przejściowych 

i dostosowujących. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 21 czerwca 2022 r. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2022 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym (druk sejmowy nr 2130). Marszałek Sejmu skierowała w dniu 

29 marca 2022 r. projekt ustawy do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Komisja po 

przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniu 

w dniu 5 kwietnia 2022 r. wniosła o jego uchwalenie w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu 

(druk sejmowy nr 2142). W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono wniosków 

legislacyjnych. 

W trakcie prac nad projektem ustawy Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka 

zaproponowała do niego szereg zmian o charakterze techniczno-legislacyjnym oraz jedną 

zmianę merytoryczną. W ocenie Komisji ustawa powinna wejść w życie z dniem 21 czerwca 

2022 r., a nie z dniem 19 maja 2022 r., jak proponował Rząd w przedłożeniu. 

W trzecim czytaniu ustawa została uchwalona jednogłośnie – za głosowało 454 posłów, 

nikt nie był przeciw oraz nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


