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Projekt 

U S T AWA  

z dnia  

o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Art. 1. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 112, z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 1598, 1641 i 2106) po art. 10 dodaje 

się art. 10a w brzmieniu: 

„Art. 10a. 1. Informacje o: 

1) zarejestrowaniu sprawy obejmujące numer KRS, sygnaturę sprawy i datę rejestracji 

sprawy, 

2) dokonaniu wpisu w Rejestrze obejmujące numer KRS, sygnaturę sprawy, datę 

dokonania wpisu i numer wpisu 

– dotyczące podmiotu wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lub 2, 

są automatycznie przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego każdemu, 

kto za pośrednictwem tego systemu wskazał numer KRS podmiotu, którego informacje te 

mają dotyczyć. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przesyłane przez wskazany okres, nie 

dłużej niż przez rok, albo do chwili rezygnacji z otrzymywania tych informacji. 

Dopuszczalne jest przedłużanie tego okresu, każdorazowo na czas nie dłuższy niż rok. 

3. Każdemu przesyła się jednocześnie informacje dotyczące nie więcej niż 

pięćdziesięciu podmiotów.  

4. Informacje są przesyłane automatycznie po: 

1) zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym sprawy dotyczącej podmiotu, 

którego numer KRS wskazano – w przypadku informacji, o której mowa w ust. 1 

pkt 1; 

2) dokonaniu wpisu w pozycji Rejestru podmiotu, którego numer KRS wskazano – 

w przypadku informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 19 maja 2022 r. 



UZASADNIENIE 

Proponowana zmiana polega na dodaniu w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 

Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, art. 10a 

przewidującego możliwość automatycznego przekazywania, za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, informacji o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz 

dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, zwanym dalej „Rejestrem”, dotyczących 

podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców albo rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej. 

Podstawowym założeniem projektu ustawy jest wzmocnienie funkcji informacyjnej Rejestru 

oraz akt rejestrowych, a tym samym bezpieczeństwa obrotu prawno-gospodarczego, przez 

umożliwienie zainteresowanym podmiotom (w szczególności członkom organów podmiotów 

ujawnionych w Rejestrze) niezwłocznego uzyskania informacji o wpływie do akt rejestrowych 

wniosków lub innych dokumentów składanych przez osoby nieuprawnione oraz o dokonaniu 

wpisu w Rejestrze. Chodzi tu przede wszystkim o wnioski dotyczące zmiany wpisów 

o sposobie reprezentacji podmiotu i osobach reprezentujących podmiot, których podstawą są 

sfałszowane dokumenty (przypadki tzw. kradzieży spółek). Na podstawie projektowanych 

przepisów wdrożone zostaną rozwiązania techniczne, które pozwolą podmiotom korzystającym 

z systemu teleinformatycznego uzyskać informację o zainicjowaniu lub zakończeniu sprawy 

rejestrowej, jeszcze zanim nastąpi rozpoznanie wniosku o wpis w Rejestrze lub 

uprawomocnienie się orzeczenia. Dzięki temu, w przypadku posłużenia się sfałszowanymi 

dokumentami, osoby uprawnione będą mogły wziąć udział w toczącym się postępowaniu, 

zaskarżyć orzeczenie o wpisie, a także powiadomić organy ścigania o usiłowaniu tzw. 

kradzieży spółki. 

Informacje będą przesyłane każdemu, kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

wskaże numer KRS podmiotu, którego informacje te mają dotyczyć. 

Dodawany art. 10a ust. 1 ustawy przewiduje, że przesyłane będą dwie informacje: informacja 

o zarejestrowaniu sprawy oraz informacja o dokonaniu wpisu w Rejestrze. Pierwsza 

z informacji będzie obejmowała wskazanie numeru KRS, sygnatury sprawy i daty rejestracji 

sprawy, natomiast druga z informacji będzie obejmowała wskazanie numeru KRS, sygnatury 

sprawy, daty dokonania wpisu i numeru wpisu. Przesłaniu będą zatem podlegać jedynie 

podstawowe informacje o sprawie rejestrowej i wpisie w Rejestrze, publicznie dostępne 
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w aktach rejestrowych i w Rejestrze. Osoba, która otrzyma taką informację, będzie mogła 

zapoznać się ze szczegółami sprawy, przeglądając akta rejestrowe lub aktualne bądź pełne 

informacje o podmiocie. Należy pamiętać, że zarówno akta rejestrowe prowadzone w systemie 

teleinformatycznym, jak i aktualne lub pełne informacje o podmiocie wpisanym do Rejestru są 

udostępniane za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych (por. 4 ust. 4a 

oraz art. 10 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym). 

Stosownie do dodawanego art. 10a ust. 1 ustawy, w celu otrzymywania informacji będzie 

należało wskazać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego numer KRS podmiotu, 

którego mają dotyczyć przesyłane informacje. Wymagało to będzie skorzystania z konta, 

o którym mowa w art. 53d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z późn. zm.). Po uwierzytelnieniu się na koncie 

użytkownik systemu teleinformatycznego będzie mógł dokonać wskazania numeru KRS 

podmiotu, którego informacje mają dotyczyć, co zainicjuje automatyczne przesyłanie 

informacji. W praktyce uruchomienie usługi będzie polegało na tym, że po zalogowaniu się na 

koncie w Portalu Rejestrów Sądowych widoczna będzie dodatkowa funkcjonalność (zakładka) 

umożliwiająca m.in. wskazanie numerów KRS podmiotów, których dotyczyć mają informacje. 

Informacje będą przesyłane przez okres wskazany, nie dłużej niż przez rok, albo do chwili 

rezygnacji z otrzymywania tych informacji. Dopuszczalne będzie przedłużanie tego okresu, 

każdorazowo na czas nie dłuższy niż rok (dodawany art. 10a ust. 2 ustawy). 

Każdy będzie mógł otrzymywać jednocześnie informacje dotyczące nie więcej niż 

pięćdziesięciu podmiotów. Przewiduje się, że system teleinformatyczny będzie w stanie 

obsłużyć taką liczbę przesyłanych informacji. Zawężenie liczby podmiotów, o których będą 

przekazywane informacje, do nie więcej niż pięćdziesięciu wynika z ograniczeń technicznych. 

Brak takiego zawężenia pociągałby za sobą obowiązek przekazywania jednemu podmiotowi 

informacji nawet o nieograniczonej liczbie podmiotów. Mogłoby to doprowadzić do 

przeciążenia systemu teleinformatycznego (dodawany art. 10a ust. 3 ustawy). 

Zgodnie z dodawanym art. 10a ust. 4 ustawy informacje będą przesyłane automatycznie po 

zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym sprawy z wniosku lub sprawy z urzędu 

dotyczącej wskazanego podmiotu – w przypadku informacji o zarejestrowaniu sprawy albo po 

dokonaniu wpisu w pozycji Rejestru podmiotu, którego numer KRS wskazano – w przypadku 

informacji o dokonaniu wpisu w Rejestrze. 

Przewiduje się przekazywanie informacji o zdarzeniach, które nastąpiły od chwili wskazania 

przez użytkownika numeru KRS podmiotu, którego mają dotyczyć informacje. Informacje 
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o zdarzeniach, które nastąpiły przed dokonaniem takiego wskazania, nie będą przekazywane. 

Oznacza to, że nie będą przekazywane informacje o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu 

rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, które nastąpiły przed 

dniem wejścia w życie ustawy. 

Podkreślenia wymaga, że rozwiązanie wprowadzane przez projektowany art. 10a ustawy z dnia 

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym będzie stanowić dodatkowy kanał 

przekazywania informacji, uzupełaniający regulacje dotyczące udostępniania akt rejestrowych 

i Rejestru. W przypadku ewentualnej przerwy w działaniu systemu (np. prac konserwacyjnych) 

lub problemów technicznych będzie można skorzystać z dotychczasowych form dostępu do akt 

rejestrowych oraz Rejestru. Projektowane przepisy w żadnym wypadku nie nakładają na 

Ministra Sprawiedliwości obowiązku przekazywania informacji niezależnie od możliwości 

technicznych ani też nie zwalniają uczestników obrotu od obowiązku zapoznawania się 

z treścią Rejestru oraz akt rejestrowych w dotychczasowy sposób. Kreują one jedynie 

dodatkowy mechanizm, którego głównym celem jest zapobieganie procederowi tzw. kradzieży 

spółek. 

Zgodnie z projektowanym art. 2 ustawa wchodzi w życie z dniem 19 maja 2022 r.  

Projekt ustawy nie podlega notyfikacji w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), a także mając na uwadze § 52 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. 

poz. 348), projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad przedmiotowym projektem w trybie 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa. 

Projekt nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, 

konsultacji albo uzgodnienia. 

Projektowana ustawa nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej. 
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Projektowana ustawa będzie miała pozytywny wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców. 

Opinia Ministra do Spraw Unii Europejskiej dotycząca projektu ustawy nie była przedkładana. 

Nie była dokonywana ocena OSR w trybie § 32 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów.  

Nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanej ustawy środków 

umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. 

Projektowana ustawa nie zawiera przepisów mających na celu ograniczenie biurokracji ani też 

mogących spowodować jej wzrost. 

Wejście w życie ustawy nie będzie miało negatywnego wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw, jak również nie 

będzie miało negatywnego wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 



Nazwa projektu 
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 

 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Sprawiedliwości  

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu 
Marcin Warchoł – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Piotr Lesisz – Główny Specjalista w Wydziale Prawa Rejestrów 

Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie 

Sprawiedliwości, e-mail: Piotr.Lesisz@ms.gov.pl, tel. 022 39-76-509. 

Data sporządzenia 

17.03.2022 r. 

 

Źródło  

Inicjatywa własna 

Nr w wykazie prac RM 

UD346 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Podstawowym założeniem projektu ustawy jest wzmocnienie funkcji informacyjnej Krajowego Rejestru Sądowego, dalej: 

„Rejestr”, oraz akt rejestrowych. Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu prawno-gospodarczego, przez 

umożliwienie zainteresowanym podmiotom niezwłocznego uzyskania informacji o wpływie do akt rejestrowych wniosków 

lub innych dokumentów składanych przez osoby nieuprawnione oraz o dokonaniu wpisu w Rejestrze. Chodzi przede 

wszystkim o wnioski dotyczące zmiany wpisów o sposobie reprezentacji podmiotu i osobach reprezentujących podmiot, 

których podstawą są sfałszowane dokumenty (przypadki tzw. kradzieży spółek). 

Na podstawie projektowanych przepisów wdrożone zostaną rozwiązania techniczne, które pozwolą podmiotom 

zainteresowanym uzyskać informację o zainicjowaniu lub zakończeniu sprawy rejestrowej, jeszcze zanim nastąpi 

rozpoznanie wniosku o wpis w Rejestrze lub uprawomocnienie się orzeczenia. Dzięki temu, w przypadku posłużenia się 

sfałszowanymi dokumentami, osoby uprawnione będą mogły wziąć udział w toczącym się postępowaniu, zaskarżyć 

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

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Proponowana zmiana polega na dodaniu w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 

2021 r. poz. 112, z późn. zm.), dalej: „ustawa o KRS”, art. 10a ust. 1, który przewiduje, że przesyłane będą dwie informacje 

o:  

 zarejestrowaniu sprawy oraz 

 dokonaniu wpisu w Rejestrze.  

Stosownie do projektowanego art. 10a ust. 1 ustawy: 

 pierwsza z informacji będzie obejmowała wskazanie numeru KRS, sygnatury sprawy i daty rejestracji sprawy,  

 druga z informacji będzie obejmowała wskazanie numeru KRS, sygnatury sprawy, daty dokonania wpisu i numeru 

wpisu. 

Przez usługę będą zatem przesyłane jedynie podstawowe informacje o sprawie rejestrowej i wpisie w Rejestrze, publicznie 

dostępne w aktach rejestrowych i w Rejestrze. Osoba, która otrzyma taką informację, będzie mogła zapoznać się ze 

szczegółami sprawy, przeglądając akta rejestrowe lub aktualne bądź pełne informacje o podmiocie. Podkreślić należy, że 

zarówno akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym, jak i aktualne lub pełne informacje o podmiocie 

wpisanym do Rejestru są udostępniane za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych (por. 4 ust. 4a oraz 

art. 10 ust. 1a pkt 1 ustawy o KRS). 

Zgodnie z projektowanym art. 10a ust. 1 ustawy o KRS w celu otrzymywania informacji podmiot zainteresowany będzie 

musiał wskazać, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, numer KRS podmiotu, którego mają dotyczyć 

przesyłane informacje. Informacje będą przesyłane przez okres wskazany przez podmiot zainteresowany, nie dłużej niż 

przez rok, albo do chwili rezygnacji z otrzymywania tych informacji (art. 10a ust. 2).  

Ponadto art. 10a ust. 2 ustawy dopuszcza przedłużanie tego okresu, każdorazowo na czas nie dłuższy niż rok. 

Podmiot zainteresowany będzie mógł otrzymywać jednocześnie informacje dotyczące nie więcej niż pięćdziesięciu 

podmiotów. Zawężenie liczby podmiotów, o których będą przekazywane informacje, do nie więcej niż pięćdziesięciu 

wynika z ograniczeń technicznych. Brak takiego zawężenia pociągałby za sobą obowiązek przekazywania jednemu 

podmiotowi zainteresowanemu informacji nawet o nieograniczonej liczbie podmiotów. Mogłoby to doprowadzić do 

przeciążenia systemu teleinformatycznego (dodawany art. 10a ust. 3 ustawy). 

mailto:Piotr.Lesisz@ms.gov.pl
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Zgodnie z dodawanym art. 10a ust. 4 ustawy informacje będą przesyłane po zarejestrowaniu w systemie 

teleinformatycznym sprawy z wniosku lub sprawy z urzędu dotyczącej wskazanego podmiotu – w przypadku informacji o 

zarejestrowaniu sprawy albo po dokonaniu wpisu w pozycji Rejestru podmiotu, którego numer KRS wskazano – w 

przypadku informacji o dokonaniu wpisu w Rejestrze. Podkreślenia wymaga, że rozwiązanie wprowadzane przez 

projektowany art. 10a ustawy o KRS stanowić będzie dodatkowy kanał przekazywania informacji, uzupełaniający 

regulacje dotyczące udostępniania akt rejestrowych i Rejestru. W przypadku ewentualnej przerwy w działaniu systemu 

(np. prac konserwacyjnych) lub problemów technicznych podmioty zainteresowane będą mogły skorzystać z obecnych 

form dostępu do akt rejestrowych oraz Rejestru. Projektowane przepisy w żadnym wypadku nie nakładają na Ministra 

Sprawiedliwości obowiązku przekazywania informacji niezależnie od możliwości technicznych ani też nie zwalniają 

uczestników obrotu od obowiązku zapoznawania się z treścią Rejestru oraz akt rejestrowych w dotychczasowy sposób. 

Kreują one jedynie dodatkowy mechanizm, którego głównym celem jest zapobieganie procederowi tzw. kradzieży spółek. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Projektowana regulacja ze względu na stopień jej szczegółowości nie była poddawana analizie prawnoporównawczej.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podmioty wpisane do 

Krajowego Rejestru 

Sądowego 

609 061 – liczba 

podmiotów wpisanych 

do rejestru 

przedsiębiorców, 

130 140 – liczba 

podmiotów wpisanych 

do rejestru 

stowarzyszeń, innych 

organizacji 

społecznych i 

zawodowych, fundacji 

i publicznych 

zakładów opieki 

zdrowotnej 

Sprawozdanie KRS według 

stanu na 30 listopada 2021 r. 

 

Szybszy dostęp do informacji z 

akt rejestrowych dotyczących 

podmiotu wpisanego do 

rejestru. 

Potencjalne zwiększenie 

ochrony podmiotu przed tzw. 

kradzieżą spółki. 

sekretariaty sądowe  27 

Liczba wydziałów 

gospodarczych KRS przy 

sądach rejonowych 

Potencjalne odciążenie od 

obowiązku udzielania 

informacji dotyczących etapu 

procedowania sprawy przez 

sąd rejestrowy. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji 

w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny z chwilą przekazania projektu do uzgodnień z członkami Rady Ministrów, 

zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 248) i § 4 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348). 

 

Na postawie zgody wyrażonej w piśmie z dnia 7 marca 2022 r. (znak DKPL.WK.0610.2.29.2022.ACY(6),  

RM-0610-29-22) przez Sekretarza Rady Ministrów Pana Łukasza Schreibera, działającego z upoważnienia Prezesa Rady 

Ministrów, projekt był procedowany w odrębnym trybie postępowania polegającym na pominięciu etapu uzgodnień, 

konsultacji publicznych i opiniowania oraz rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji i komisję 

prawniczą. 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2022 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem 0,96 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 3,46 
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budżet państwa 0,96 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 3,46 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem 
- 

0,96 

- 

0,25 

- 

0,25 

- 

0,25 

- 

0,25 

- 

0,25 

- 

0,25 

- 

0,25 

- 

0,25 

- 

0,25 

- 

0,25 
- 3,46 

budżet państwa 
- 

0,96 

- 

0,25 

- 

0,25 

- 

0,25 

- 

0,25 

- 

0,25 

- 

0,25 

- 

0,25 

- 

0,25 

- 

0,25 

- 

0,25 
- 3,46 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Wykonanie/uruchomienie usługi automatycznego powiadamiania w systemie 

teleinformatycznym KRS oraz utrzymanie tej usługi będzie finansowane w roku 2022 w 

następującym podziale: 

 część 15/01 dział 755 rozdział 75502 paragraf 4300 – kwota 860 400 zł w ramach zadania  

„Utrzymanie i modernizacja systemów informatycznych wykorzystywanych przez 

sądownictwo powszechne, w tym systemów repertoryjnych”, 

 część 37 dział 755 rozdział 75501 paragraf 4300 – kwota 95 600 zł. 

Środki finansowe są zabezpieczone w budżecie na rok 2022 i wstępnie zaplanowane w budżecie 

w latach 2023–2026. Z uwagi na wystąpienie do Instytucji Pośredniczącej o dodatkowe środki 

finansowe i wydłużenie projektu eKRS, w przypadku decyzji pozytywnej, środki te zostaną 

zrefundowane w ramach współfinansowania z EFS. 

 

Skutki finansowe powstałe w związku z wejściem w życie projektowanej ustawy nie będą 

stanowić podstawy do ubiegania się i planowania dodatkowych środków z budżetu państwa w 

roku wejścia w życie projektowanych rozwiązań jak i w latach kolejnych. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Szacowane koszty: 956 000 zł. 

 Koszty uruchomienia usługi automatycznego powiadamiania w systemie 

teleinformatycznym KRS zostały oszacowane na ok. 800 000 zł. 

 Możliwość oszacowania kosztów utrzymania usługi jest ograniczona, ponieważ będzie to 

jedna z wielu usług oferowanych przez Portal Rejestrów Sądowych w zakresie systemu 

eKRS i koszt jej utrzymania nie jest możliwy do całościowego wydzielenia z kosztu 

utrzymania portalu. Należy założyć, że koszt tej usługi będzie wynosił około 250 000 zł 

rocznie. Z tego względu utrzymanie portalu w pierwszym roku będzie kosztowało  

ok. 156 tys. zł (ok. 7,5 miesiąca od wejścia przepisów w życie). 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Projektowane zmiany pozwolą na zwiększenie poczucia stabilności wśród 

przedsiębiorców, dzięki szybszemu dostępowi do informacji dotyczących 

podmiotów zarejestrowanych w Rejestrze. 

Ponadto, w przypadku próby dokonania kradzieży spółki pozwoli to na szybszą 

reakcję i umożliwienie szybszego współdziałania z organami ścigania. 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

Brak wpływu. 

Niemierzalne rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 
Powyższa zmiana nie będzie oddziaływać na rodzinę, obywateli, 

gospodarstwa domowe, osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze. 



4 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: Brak dodatkowych obciążeń regulacyjnych. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projekt nie będzie miał wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projektowane przepisy wpłyną na łatwiejszy dostęp do informacji o aktualnym stanie sprawy oraz 

pozwolą na zwiększenie cyberbezpieczeństwa i zmniejszenie możliwości tzw. kradzieży spółki. 

Wpływ na sekretariaty sądowe został omówiony w pkt 2 i 4 OSR. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 19 maja 2022 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacja projektowanej nowelizacji ustawy może zostać dokonana po roku jej funkcjonowania. 

Zakłada się, że miernikami mogą być: 

• liczba podmiotów korzystających z usługi, 

• liczba przesyłanych wiadomości w usłudze, 

• liczba i rodzaj zgłaszanych nieprawidłowości w działaniu usługi, 

• liczba zgłoszeń tzw. kradzieży spółki. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 
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