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I. WSTĘP

SENATOR GRZEGORZ CZELEJ
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Małych  
i Średnich Przedsiębiorstw

Szanowni Państwo, mam zaszczyt rozpocząć konferencję zorga-
nizowaną wspólnie przez Parlamentarny Zespół Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw oraz Pana Profesora Andrzeja Herbeta i jego katedrę.

Na wstępie powiem, że to z mojej inicjatywy półtora roku temu po-
wołany został Parlamentarny Zespół Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 
Jest to ciało parlamentarne w którego skład wchodzą parlamentarzy-
ści praktycznie wszystkich ugrupowań. Jak wiadomo zespołów, które 
w sposób merytoryczny zajmują się najważniejszymi problemami, mamy 
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w Parlamencie wiele. Parlamentarny Zespół Małych i Średnich Przedsię-
biorstw dzisiaj zajmie się problemami z zakresu rejestracji działalności 
gospodarczej. W związku z powyższym chciałbym powitać współorga-
nizatora konferencji Pana profesora Andrzeja Herbeta wraz z zespołem 
i prosić o współotwarcie konferencji i przywitanie gości.

DR HAB. ANDRZEJ HERBET
Kierownik Katedry Prawa Handlowego Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego

Szanowni Państwo, jesteśmy zaszczyceni jako zespół Katedry Pra-
wa Handlowego KUL, że możemy współtworzyć to wydarzenie w tak 
symbolicznym miejscu i we współpracy z tak poważnym gremium. 
Cieszymy się, że uznanie, zarówno wśród prowadzących jak i Państwa 
uczestniczących w tym wydarzeniu, znalazła problematyka, którą nasz 
zespół zajmuje się już od jakiegoś czasu. Między innymi zrealizowany 
został grant badawczy, którego wyniki mogą Państwo prześledzić we 
wręczonych materiałach (numerze studiów prawniczych KUL)1.

Chciałem przede wszystkim bardzo serdecznie powitać prelegen-
tów i jednocześnie podziękować za przyjęcie naszego zaproszenia 
do udziału w tej konferencji. Mamy świadomość, że w niektórych 
przypadkach było to połączone z dużymi trudnościami organiza-
cyjnymi w związku z napiętym terminarzem. Chciałbym powitać 
Pana profesora Adama Opalskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, 
Panią Profesor Monikę Tarską z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej 
Akademii Nauk, Pana doktora Marka Leśniaka z Uniwersytetu Wro-
cławskiego i Pana doktora Pawła Zdanikowskiego z Katedry Prawa 
Handlowego KUL.

Witam również wszystkich przybyłych przedstawicieli krajowych 
ośrodków naukowych. Z tego, co zdążyłem zauważyć, oprócz Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego jest reprezentowany również Uniwer-
sytet Warszawski w osobie Pana Profesora Adama Redzika oraz Uni-
wersytet Wrocławski. Proszę mi wybaczyć, jeżeli kogoś nie dostrzegłem.

1 Studia Prawnicze KUL 2(50)2012; Wydawnictwo KUL; Lublin 2012
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Jeszcze raz wszystkich Państwa serdecznie witam i dziękuję za przy-
bycie. Mam nadzieję, że wartość merytoryczna wygłoszonych wystą-
pień oraz temperatura dyskusji zapewnią odpowiedni poziom satysfak-
cji także uczestników konferencji.

SENATOR GRZEGORZ CZELEJ
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Małych  
i Średnich Przedsiębiorstw

Mamy zaszczyt gościć przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści, których serdecznie witam. Mamy bardzo silną reprezentację sądów 
rejonowych. Mamy przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk. Witam 
przedstawicieli Fundacji Aktywni Przedsiębiorcy. Witam serdecznie 
wszystkich gości. Jeżeli kogoś pominęliśmy, to proszę o wybaczenie.
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II. WYBRANE ASPEKTY 
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 

UJAWNIANIA DANYCH 
O PRZEDSIĘBIORCACH W KRS

DR HAB. ADAM OPALSKI
Katedra Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego 
Uniwersytetu Warszawskiego

Chciałbym podziękować za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. 
Jest dla mnie zaszczytem, że mogę występować przed Państwem w tej 
wspaniałej Sali Senatu, którą wcześniej już miałem okazję odwiedzić 
z racji procesu legislacyjnego. Jednocześnie chciałbym przeprosić, że 
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niestety nie będę mógł dotrzymać Państwu towarzystwa do końca kon-
ferencji. Obowiązki zawodowe, konieczność wizyty w sądzie zmuszają 
mnie do wcześniejszego wyjścia. 

Chciałbym podzielić się z Państwem uwagami dotyczącymi wybra-
nych aspektów funkcjonowania systemów ujawniania danych o przed-
siębiorcach w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek ogólny może 
sprowadzać się do konstatacji, że dyskusja nad podstawowymi syste-
mowymi założeniami ujawniania danych o przedsiębiorcach w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym jest jak najbardziej zasadna. Wydaje się, 
że obecny model wymaga reformy, ponieważ w wielu przypadkach 
prowadzi do dyskusyjnych rezultatów. Jednocześnie zauważyć należy, 
że sfera ujawniania danych w Krajowym Rejestrze Sądowym jest sferą 
wybitnie wrażliwą. W moim wystąpieniu skupię się na ujawnianiu da-
nych o spółkach, w tym o spółkach kapitałowych jako ważnej kategorii 
przedsiębiorców figurujących w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uwagi 
zachowują przynajmniej częściową aktualność także w odniesieniu do 
innych przedsiębiorców. 

Trzonem, można powiedzieć sercem, przepisów o ujawnianiu 
danych w Krajowym Rejestrze Sądowym są przepisy określające 
skutki dokonywania wpisów i ustalające domniemania, które są 
związane z wpisami. Przepisy te wskazują na skutki prawne w przy-
padku, gdy w rejestrze znajdą się wpisy niezgodne ze stanem rze-
czywistym. Truizmem jest stwierdzenie, że z jednej strony sądy 
rejestrowe nie są w stanie zapewnić pełnej, absolutnej zgodności 
ze stanem rzeczywistym wpisów dokonywanych w odniesieniu do 
setek tysięcy spółek (pani Profesor Tarska będzie mówiła o zakresie 
kognicji sądów rejestrowych w sprawach rejestracji spółek kapitało-
wych). Z drugiej strony jest równie oczywiste, że sądy rejestrowe nie 
są powołane do rozstrzygania niekiedy bardzo skomplikowanych 
sporów wewnętrznych, które mają miejsce w spółkach z udziałem 
skonfliktowanych wspólników, które angażują także członków or-
ganów spółek. Sfera ujawniania danych o spółkach w Krajowym 
Rejestrze Sądowym jest bardzo wrażliwa i warunkuje prawidłowe 
funkcjonowanie spółek co najmniej z trzech powodów. Po pierw-
sze część wpisów ma charakter konstytutywny, a zatem warunkuje 
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dokonywanie czynności przez spółki, zwłaszcza czynności restruk-
turyzacyjnych. Po drugie wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym 
są często wykorzystywane w sporach korporacyjnych w celu prze-
sądzenia tych sporów, co ułatwia regulacja ustawowa. Po trzecie 
z kwestią tą wiąże się także zasada, zgodnie z którą postępowanie 
rejestrowe nie ulega wstrzymaniu do czasu rozstrzygnięcia sporu 
korporacyjnego, który przejawia się, między innymi, w zaskarżeniu 
uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej.

Prawo unijne za pomocą standardów wynikających z tzw. pierw-
szej dyrektywy z zakresu europejskiego prawa spółek, dzisiaj jest to 
dyrektywa 2009/101/WE2, ustanawia system domniemań, które mają 
na celu określenie skutków niezgodności wpisu ze stanem rzeczywi-
stym. System ten bazuje koncepcyjnie na idei niemieckiego rejestru 
handlowego. Naczelną zasadą wynikającą z prawa unijnego jest zasada, 
iż osoby trzecie mogą powoływać się na wszystkie dokumenty i dane, 
na których wpis do rejestru ma charakter deklaratoryjny. Tym samym 
osoby trzecie mogą bez ograniczeń powoływać się na niezgodność 
wpisu w stosunku do stanu rzeczywistego. Natomiast spółka może 
to uczynić tyko wtedy, jeżeli udowodni wiedzę osób trzecich o stanie 
rzeczywistym. Ten zasadniczy standard, wspólny standard dla Unii Eu-
ropejskiej, służy ochronie osób trzecich i nie dotyczy relacji zachodzą-
cych wewnątrz spółek.

W prawie polskim funkcjonowanie systemu domniemań wzorowa-
nych na prawie unijnym, wynikających z przepisów ustawy o Krajo-
wym Rejestrze Sądowym, do pewnego stopnia zaburza artykuł 17 ust. 
13 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 
który ustanawia swoiste absolutne domniemanie prawdziwości danych 
wpisanych do rejestru. Zgodnie z tym przepisem domniemywa się, 
że dane wpisane do rejestru są prawdziwe. W zależności od sposobu 
interpretacji przepis ten może być w pewnych sytuacjach postrzegany 
2dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie 

koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek 
w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważno-
ści, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich;  
Dz.U. UE L 258/11 [przyp. red]

3 Art. 17 ust. 1. Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe
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jako niezgodny z prawem unijnym. Problemy jakie są związane ze sto-
sowaniem artykułu 17 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 
obrazuje uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2008 roku4. Sąd 
Najwyższy uznał w tej uchwale, że osoba trzecia nie ma prawa skutecz-
nie podnieść zarzutu nieważności umowy zawartej przez spółkę z o.o. 
reprezentowaną przez odwołanego członka Zarządu, który jednak 
w chwili zawarcia umowy był nadal wpisany do rejestru. W stanie fak-
tycznym sprawy, spółka z o.o. reprezentowana przez swojego Prezesa 
zawarła z kontrahentem warunkową umowę sprzedaży użytkowania 
wieczystego. Prezes został następnie odwołany z funkcji, jednak, choć 
był już odwołanym członkiem Zarządu, reprezentował spółkę przy 
zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży użytkowania wieczystego. Sąd 
Najwyższy uznał jednak, że prawodawca przyjął w ustawie o Krajo-
wym Rejestrze Sądowym rozwiązanie oparte na zasadzie zaufania do 
wpisów w publicznym rejestrze. W konsekwencji przewidział inny sku-
tek niż bezwzględna nieważność czynności dokonanej przez osobę nie 
będącą członkiem Zarządu, ale wpisaną do rejestru przedsiębiorców. 
Po pierwsze na nieważność czynności nie może powoływać się sama 
spółka wpisana do rejestru, jeżeli kontrahent lub inna osoba działały 
w dobrej wierze. Po drugie, ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym 
chroni osobę działającą w zaufaniu do wpisu i ogłoszenia o tym wpisie, 
jeżeli jest w dobrej wierze. Czynność dokonana przez osobę wpisaną 
do rejestru nie może w takiej sytuacji zostać skutecznie podważona. 
Po trzecie, jednak domniemywa się, że dane wpisane do rejestru są 
prawdziwe. Osoba trzecia nie może dlatego wbrew wpisowi, z którego 
wynika, że dokonujący czynności jest członkiem Zarządu, wywodzić 
inaczej i doprowadzić, bez względu na stanowisko stron tej czynności, 
do uznania tej czynności za nieważną. W tym zakresie osobę trzecią 
wiąże domniemanie wynikające z artykułu 17 ust. 1 i wbrew wpiso-
wi nie może ona wskazywać, że wpis do rejestru nie był prawdziwy. 
Uzasadnienie przedstawione przez Sąd Najwyższy jest dyskusyjne, 
a uchwała spotkała się z krytyką doktryny. Trudno tutaj do końca zro-
zumieć rozróżnienie, które wprowadził Sąd Najwyższy między danymi 

4 Uchwała SN z dnia 5 grudnia 2008 r., III CZP 124/08 [przyp. red]
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niewpisanymi, na które osoba trzecia może się powoływać, a brakiem 
wykreślenia danych, których nieaktualności osoba trzecia już podnosić 
nie może. Tym niemniej uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 
2008 roku jest obecnie jedną z ważniejszych wypowiedzi polskiej ju-
dykatury na temat charakteru wpisu spółek do Krajowego Rejestru 
Sądowego. Należy zauważyć, że artykuł 17 ust. 1 ustawy o Krajowym 
Rejestrze Sądowym nie miał swojego odpowiednika w przepisach Ko-
deksu handlowego regulujących zasady jawności materialnej rejestru. 
Między regulacją Kodeksu handlowego, a regulacją ustawy o Krajo-
wym Rejestrze Sądowym istnieje w tym obszarze dość zasadnicza 
systemowa różnica. Kodeks handlowy przewidywał, iż beneficjentami 
zasad ujawniania danych w rejestrze handlowym były wyłącznie osoby 
trzecie. Zasady te działały w stosunku do kupca, nie zaś wobec in-
nych osób trzecich. Kodeks handlowy formułował jedynie ograniczo-
ną zasadę prawdziwości wpisu i tym samym powstawało pytanie, czy 
dawał on podstawy do sformułowania zasady wiarygodności wpisu 
podobnej do występującej dzisiaj na tle ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym, czy wpisów w księgach wieczystych. Istota wiarygodności 
rejestru handlowego sprowadzała się wyłącznie do zasady domniema-
nia znajomości wpisów i zasady prawdziwości wpisu, jednak w obu 
wypadkach ograniczonych do relacji między kupcem, a osobą trzecią. 
Rejestrowi handlowemu nie towarzyszyła instytucja rękojmi i wiary 
publicznej. Powstaje pytanie, jak należy interpretować artykuł 17 ust. 
1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wydaje się, że przepis ten 
kreuje wzruszalne domniemanie prawidłowości wpisu oddziałujące 
erga omnes. Domniemanie to wiąże sąd. W konsekwencji ustawodawca 
kreuje rękojmię wiary publicznej rejestru. Nie tylko w przypadku sporu 
między spółką, a osobą trzecią, ale także w przypadku sporu między 
wspólnikami spółki z o.o. co do tego któremu z nich przysługują prawa 
do udziałów. Artykuł 17 ust. 1 ustawy o KRS rodzi tym samym istotne 
implikacje w obszarze rozkładu ciężaru dowodu. Natomiast obalenie 
domniemania wynikającego z tego przepisu może nastąpić w każdym 
postępowaniu sądowym. W połączeniu z tendencją do rozszerzającej 
interpretacji prawomocności postanowień sądów rejestrowych, prawo-
mocności wynikającej ze stosowania artykułu 365 Kodeksu postępo-
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wania cywilnego5 do postanowień sądów rejestrowych wydawanych 
w postępowaniu nieprocesowym, artykuł 17 ust. 1 ustawy o Krajo-
wym Rejestrze Sądowym wręcz zaburza prawidłowe funkcjonowanie 
systemu domniemań. Wyjściową przyczyną tej sytuacji jest okolicz-
ność, iż w praktyce rozstrzygnięciom sądów rejestrowych w przedmio-
cie wpisu do rejestru bądź odmowy wpisu, jest często przypisywane 
niewłaściwe znaczenie. Rozstrzygnięcia te są nierzadko interpretowane 
jako przesądzające o istnieniu praw podmiotowych mimo deklarato-stnieniu praw podmiotowych mimo deklarato-
ryjnego charakteru wpisu. Jedną z przyczyn takiego stanu jest właśnie 
artykuł 17 ust. 1 ustawy.

Sądy rejestrowe, jak miało to miejsce przed kilku laty w głośnym 
sporze o prawa do udziałów spółki z o.o. jednego z wiodących opera-
torów telefonii komórkowej w Polsce, prowadzą postępowania w celu 
ustalenia, czy zachodzą podstawy do dokonania wpisu do rejestru, 
chociaż ich kognicja w tym obszarze może być przedmiotem dysku-
sji. Sądy rejestrowe nie mają właściwych instrumentów procesowych, 
ponieważ orzekają w postępowaniu nieprocesowym, tym niemniej 
nierzadko zastępują sądy procesowe w funkcji rozstrzygania sporów 
korporacyjnych zamiast wyłącznie oceniać zasadność przedkładanych 
wniosków o wpis, a w przypadku sporu zmierzać w kierunku zawiesze-
nia postępowania do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu przez 
sąd państwowy bądź też sąd arbitrażowy. Powstaje tu coś w rodzaju 
swoistego sprzężenia zwrotnego między domniemaniem prawdziwości 
wpisu, a zasadami badania wniosku o wpis. Domniemanie prawdziwo-
ści wpisu uzasadnia rozszerzające interpretowanie przez sądy rejestro-
we swojej kognicji. Natomiast kognicja pozwalająca na merytoryczne 
analizowanie zasadności wpisu nadaje sens istnieniu domniemania 
prawdziwości wpisu.

5 Art. 365 Kodeksu postępowania cywilnego: 
§ 1. Orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również 

inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypad-
kach w ustawie przewidzianych także inne osoby.

§ 2. Kodeks postępowania karnego określa, w jakim zakresie orzeczenia sądu cywilne-
go nie wiążą sądu w postępowaniu karnym.
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Zasadę wiarygodności wpisu do rejestru akcentuje uchwała Sądu 
Najwyższego z 20 stycznia 2010 roku6. Sąd Najwyższy uznał, że 
w przypadku złożenia wniosku o wpis nowo powołanych członków 
rady nadzorczej do rejestru prowadzonego dla spółki akcyjnej, sąd 
rejestrowy na podstawie przepisu określającego jego kognicję, czyli 23 
ust. 17 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ma obowiązek badać 
wpływ naruszeń procedury podejmowania uchwały walnego zgroma-
dzenia o powołaniu członków rady nadzorczej na ważność tej uchwały. 
Zdaniem Sądu Najwyższego, jeżeli z załączników do wniosku o wpis 
członków rady nadzorczej, w tym z protokołów walnego zgromadze-
nia wynika, że wybór został przeprowadzony niezgodnie z prawem ze 
względów proceduralnych, to sąd rejestrowy nie może tej okoliczności 
pominąć. Powinien zbadać załączone dokumenty i stwierdzić na uży-
tek postępowania, że konkretna uchwała została podjęta w okoliczno-
ściach zgodnych bądź niezgodnych z prawem. Sąd Najwyższy podkre-
ślił, że podczas gdy przepisy Kodeksu handlowego nakazywały badanie 
zgodności tylko z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, 23 
ust. 1 i 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym nie czynią tego ogra-
niczenia. Oznacza to rozszerzenie zakresu kognicji sądu rejestrowego 
w zakresie kontroli wniosków o wpis pod względem zgodności tych 
wniosków z prawem. Rozszerzenie jest uzasadnione zasadą wiarygod-
ności rejestru kreującą domniemanie prawdziwości danych wpisanych 
do rejestru. Zdaniem Sądu Najwyższego sąd rejestrowy powinien czu-
wać, aby w rejestrze umieszczane były tylko dane prawdziwe. Wyni-
ka to z funkcji i zadań Krajowego Rejestru Sądowego: informacyjnej 
i zapewnienia bezpieczeństwa obrotu. Wszystko to doprowadziło Sąd 
Najwyższy do wniosku, że rola sądu rejestrowego powinna być rolą 
aktywną, powinien on wykorzystywać szerokie uprawnienia, jakie przy-
znaje mu artykuł 23 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Funkcja 
6 Uchwała SN z 20 stycznia 2010 r., Sygn. akt III CZP 122/09 [przyp. red]
7 Art. 23. 1. Sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne 

pod względem formy i treści z przepisami prawa.
2. Sąd rejestrowy bada, czy dane wskazane we wniosku o wpis do Rejestru w zakresie 

określonym w art. 35 są prawdziwe. W pozostałym zakresie sąd rejestrowy bada, 
czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem, jeżeli ma w tym względzie 
uzasadnione wątpliwości.
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sądów rejestrowych i ich rozstrzygnięcia zyskują często nieproporcjo-
nalnie na znaczeniu, także dla tego, iż prawo polskie, inaczej niż pra-
wo niemieckie, nie przewiduje takiego automatycznego zawieszenia 
postępowania rejestrowego o wpis w przypadku zaskarżenia uchwały 
zgromadzenia spółki kapitałowej będącej podstawą dokonania wpisu. 
Inną kwestią jest rzecz jasna to, czy taki automatyzm w tych sprawach 
byłby rozwiązaniem właściwym.

W prawie niemieckim zawieszenie postępowania następuje ex 
lege. To zawieszenie może zostać dopiero przełamane w następstwie 
uzyskania specjalnego postanowienia sądów w pewnych obszarach, 
pewnych sprawach, zwłaszcza w obszarach czynności restrukturyza-
cyjnych. W prawie polskim zaskarżenie uchwały zgromadzenia spółki 
kapitałowej nie wstrzymuje zasadniczo postępowania rejestrowego. 
Sąd rejestrowy ma dyskrecjonalne prawo do zawieszenia postępowa-
nia po przeprowadzeniu w tym przedmiocie rozprawy. Brak ustawo-
wych bądź pozaustawowych przesłanek, które nakazywałyby sądowi 
rejestrowemu zawieszenie postępowania z wniosku o wpis. Ta zasada 
wynikająca z przepisów o zaskarżaniu uchwał, zasada fakultatywno-
ści zawieszenia postępowania rejestrowego, obejmuje także uchwały 
restrukturyzacyjne, jak uchwały dotyczące łączenia się spółek. Tym-
czasem następcze uchylenie uchwały po zmaterializowaniu się skut-
ków łączenia rodzi poważne komplikacje. Czyni koniecznym podział 
podmiotów, które zostały uprzednio wadliwie połączone. Na przykład 
w przypadku transgranicznych połączeń spółek prawodawca unijny 
wyklucza tutaj możliwość następczego unicestwienia połączenia, które 
stało się skuteczne. 

Próbą odpowiedzi na ten dyskusyjny stan prawny i swoisty au-
tomatyzm wykonywania zaskarżonych uchwał zgromadzeń spółek 
kapitałowych jest uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2010 
roku8. Uznano w tej uchwale, iż sąd rozpatrujący skargę na uchwa-
łę wspólników spółki z o.o. może wydać zabezpieczenie tymczasowe 
polegające na zakazaniu sądowi rejestrowemu dokonywania wpisu do 
rejestru na podstawie zaskarżonej uchwały. Sąd Najwyższy stwierdził, 

8 Uchwała Sądu Najwyższego z 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 [przyp. red]
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że dopuszczalne jest zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieważ-
ności uchwały wspólników spółki z o.o. przez zawieszenie postępowa-
nia rejestrowego dotyczącego wpisu zmian na podstawie tej uchwały. 
Precedensowy charakter uchwały Sądu Najwyższego wynika z faktu, że 
po raz pierwszy Sąd Najwyższy potwierdził możliwość wykorzystywa-
nia instytucji zabezpieczenia tymczasowego jako instrumentu pozwa-
lającego blokować potencjalnie przedwczesne rozstrzygnięcia sądów 
rejestrowych. Zasadność rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego pozostaje 
jednak wysoce sporna. Teraz brak czasu na szersze ustosunkowanie się 
do tego zagadnienia.

Wreszcie, zmierzając do końca, ostatnia kwestia, którą chciałbym 
poruszyć. Zasady dokonywania wpisów do rejestru pozostają w kolizji 
z wiodącą linią orzecznictwa Sądu Najwyższego interpretującą znacze-
nie powództw o stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzeń spółek 
kapitałowych. Mamy dwie uchwały w składzie 7 sędziów Sądu Naj-
wyższego (pierwsza uchwała z dnia 1 marca 20079, najnowsza uchwa-
ła z 18 września 201310), które stwierdzają, że uchwały zgromadzeń 
spółek kapitałowych sprzeczne z ustawą obowiązują do chwili prawo-
mocnego stwierdzenia ich nieważności i do tego czasu powinny być 
respektowane. Sąd Najwyższy konsekwentnie odrzucił stanowisko, że 
powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały zmierza do wydania 
wyroku deklatoryjnego, a tym samym uchwała sprzeczna z ustawą jest 
nieważna. Linia orzecznicza Sądu Najwyższego implikuje tym samym 
konieczność respektowania uchwał sprzecznych z prawem stanowią-
cych podstawę wpisu także przez sądy rejestrowe. Tymczasem zgodnie 
z artykułem 23 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym na sądzie 
rejestrowym spoczywa obowiązek badania zgodności dołączonych 
do wniosku dokumentów pod względem formy i treści z przepisami 
prawa, tym samym obowiązek odmowy wpisu danych rejestrowych 
zgłaszanych na podstawie uchwał zgromadzeń naruszających prawo. 
Najnowsze orzecznictwo interpretuje szeroko zakres kognicji sądów 
rejestrowych akcentując zasadę wiarygodności danych ujawnianych 
w rejestrze, co dodatkowo wzmaga ten konflikt. Myślę, że trudno tu-
9 Uchwała z dnia 14 września 2007 r., III CZP 31/2007 [przyp. red]
10Uchwała z dnia 18 września 2013 r., III CZP 13/13 [przyp. red]



taj mówić ze względu na orzecznictwo Sądu Najwyższego o istnieniu 
w pełni spójnego systemu.

Podsumowując wydaje się, że przemyślenia wymagają co najmniej 
trzy kwestie determinujące kształt całego systemu rejestrowego. Po 
pierwsze koncepcja domniemań wiążących się z wpisem do krajowego 
rejestru sądowego, po drugie zakres kognicji sądu rejestrowego do ba-
dania zgodności z prawem przedkładanych wpisów, po trzecie relacja 
pomiędzy postępowaniem o wpis toczącym się przed sądem rejestro-
wym, a postępowaniami spornymi w tym szczególnie postępowaniem 
o stwierdzenie nieważności, bądź też uchylenie uchwał zgromadzeń 
spółek kapitałowych.
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III. SYSTEMOWE ASPEKTY 
REJESTRACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

DR HAB. ANDRZEJ HERBET
Kierownik Katedry Prawa Handlowego Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego

Postaram się spojrzeć na problem z nieco szerszej z systemowej 
perspektywy. Zaprezentuję pewne rozwiązania opcjonalne, którymi 
dysponuje ustawodawca, a także niektóre postulaty dotyczące zmian 
systemu de lege ferenda. Istnienie systemu rejestracji lub ewidencjono-
wania przedsiębiorców, przynajmniej w pewnym zakresie dotyczącym 
spółek kapitałowych, spółki komandytowo - akcyjnej, europejskich 
form organizacyjno – prawnych, czy też oddziałów przedsiębior-



19

ców zagranicznych jest prawnie konieczne, co przesądza dyrektywa 
2009/101/WE11. Pamiętajmy o tym, że dyrektywa ta nie określa w spo-
sób wiążący modelu rejestru. Nie przesądza o tym, czy ma to być rejestr 
scentralizowany czy nie, czy ma on mieć charakter sądowy, czy pozasą-
dowy. Nie określa też w sposób wiążący zakresu kognicji organu reje-
strowego. W efekcie stopień zróżnicowania systemów prawnych w tej 
mierze funkcjonujących, chociażby w krajach europejskich, jest znacz-
ny. Mamy tu dwa biegunowe, dwa opozycyjne modele. Model oparty 
na rejestracji, czy ewidencji o charakterze administracyjnym połączony 
jedynie formalną kontrolą zgłoszenia, którego atutem oczywistym jest 
szybkość ujawniania danych. Jest on obarczony podstawowym man-
kamentem, którym jest brak możliwości zabezpieczenia obrotu, brak 
szerokich kompetencji organu rejestrowego. Z drugiej strony model, 
który tradycyjnie funkcjonuje w państwach germańskich, czyli model 
rejestru sądowego. Zakłada on stosunkowo szeroki zakres kognicji 
organu rejestrowego i obdarza szereg wpisów do rejestru cechą kon-
stytutywności. W tych przypadkach sam wpis jest przesłanką wystąpie-
nia określonego skutku materialno – prawnego. Ponieważ ani prawo 
europejskie ani porządek wewnętrzny, w szczególności unormowania 
konstytucyjne, nie określają w sposób jednoznaczny tego, jaki model 
ustawodawca powinien przyjąć, to należy zaznaczyć, że ustawodawca 
dysponuje w tym zakresie szerokim zakresem swobody regulacyjnej. 
Dokonując wyboru określonych rozwiązań powinien kierować się 
przede wszystkim względami pragmatycznymi, a mianowicie dążeniem 
do realizacji postawionych przed sobą podstawowych celów systemu 
rejestrowego. Te cele są dwojakiego rodzaju. Jest to gromadzenie, 
przetwarzanie i udostępnianie istotnych danych dotyczących przed-
siębiorców w sposób maksymalnie szybki i relatywnie pewny. Już na 
pierwszy rzut oka widać, że istnieje między tymi dwoma tendencjami, 
szybkością i pewnością, pewna wzajemna antynomia, która powoduje 
konieczność, w punkcie wyjścia, odpowiedzenia sobie przez samego 
ustawodawcę na pytanie w jakim stopniu zechce realizować każdą 
z tych konkurencyjnych w pewnej mierze wartości. To znaczy, w jakim 

11 Por. przyp. 2
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stopniu system ma zapewniać szybkie ujawnianie zgłaszanych danych, 
w jakim czynić to w sposób relatywnie bezpieczny. To jest podstawowe 
pytanie o charakterze polityczno – prawnym, od odpowiedzi na nie 
należy naszym zdaniem rozpocząć konstruowanie systemu. Dlaczego 
podejście systemowe w obszarze prawa rejestrowego jest tak istotne? 
To nie wynika bynajmniej z jakiegoś apriorycznego założenia mówią-
cego te słowa, czy też z faktu, że afiliacja uniwersytecka generuje jakieś 
wysoce teoretyczne podejście do problemu. Trzeba zwrócić uwagę na 
to, że prawo rejestrowe ze względu na jego istotę, charakter i usytuowa-
nie w ramach systemu prawnego, nie może być postrzegane w sposób 
jednostronny. Niezależnie od tego nawet, czy powierzymy zadanie 
rejestrowania przedsiębiorców organom administracyjnym, czy też 
w pewnym zakresie sądom trzeba stwierdzić jednoznacznie, że błędem 
byłoby postrzeganie prawa rejestrowego wyłącznie w aspekcie zespołu 
norm postępowania. Prawo rejestrowe angażuje cały szereg zagadnień 
o różnym charakterze, zarówno o charakterze ustrojowym, materialno 
– prawnym i procesowym. Można powiedzieć, że tutaj jak w soczewce 
te wszystkie zagadnienia się ogniskują i są to zagadnienia niejedno-
krotnie niezwykle dyskusyjne, jak chociażby pytanie o zakres swobody 
kontraktowej stron umów założycielskich. Z tego powodu konieczne 
jest w większym stopniu prawidłowe systemowo podejście do prawa 
rejestrowego i rozpoczęcie reformowania tego obszaru, może nawet 
nie tyle od strony przepisów proceduralnych, co przede wszystkim od 
właściwego osadzenia prawa rejestrowego w systemie prawa i ustabili-
zownia podstawowej w tej mierze siatki pojęciowej. Tymczasem, mimo 
że problematyka rejestracji przedsiębiorców od wielu lat nie schodzi ze 
sztandarów, także sztandarów politycznych, a hasłem ułatwień w tym 
zakresie operuje się od naprawdę długiego czasu, okazuje się, że przy 
bliższym wejrzeniu w sprawę mamy do czynienia z całym szeregiem 
sytuacji, które w niektórych przypadkach można określić wręcz mia-
nem paradoksów. Rozpoczynając już od tego, że nie mamy w gruncie 
rzeczy jednego systemu rejestracji przedsiębiorców, ale kilka. Oczywi-
ście, nie tyle, ile było przed rokiem 2001, ale kilka odrębnych można 
powiedzieć podsystemów czy też systemów, które funkcjonują w dużej 
mierze niezależnie od siebie, w sposób nie do końca prawidłowo skore-
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lowany. Na to nakładają się problemy związane z nie dość doskonałym 
de lege lata ujęciem tzw. instytucji ogólnych prawa handlowego, dzisiaj 
unormowanych w Kodeksie cywilnym, które przecież tradycyjnie były 
i powinny być łączone z określonymi rozwiązaniami w kwestii statusu 
rejestrowego. Tych rozwiązań brak.

Podstawową tezą, którą stawiam, jest teza o konieczności integracji 
przepisów prawa rejestrowego i materialnego prawa cywilnego, przede 
wszystkim prawa handlowego traktowanego jako wyspecjalizowana 
dyscyplina materialnego prawa cywilnego. Punktem wyjścia powinno 
być ustabilizowanie siatki pojęciowej dotyczącej pojęcia przedsiębiorcy 
i właściwa systematyka, czy też kategoryzacja przedsiębiorców. De lege 
lata mamy tego wszyscy świadomość, występują na tym tle niezwykle 
poważne wątpliwości związane i z brakiem identyczności znaczeniowej 
art. 431 Kodeksu cywilnego12 i z wielokrotnym definiowaniem pojęcia 
przedsiębiorcy w najróżniejszych aktach prawnych i ze zróżnicowa-
niem kryteriów uznawania określonego podmiotu za przedsiębiorcę 
oraz aktualizacji obowiązku wpisu do rejestru przedsiębiorców. Jaskra-
wo widoczny jest w tym kontekście, na przykład brak korelacji art. 431 

Kodeksu cywilnego, który przy konstruowaniu pojęcia przedsiębiorcy 
posługuje się określonymi kryteriami materialnymi - inna rzecz, czy 
one są dostatecznie precyzyjne - oraz art. 1 i art. 36 ustawy o Krajo-

12 Art. 431 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, 
o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospo-
darczą lub zawodową.
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wym Rejestrze Sądowym13, które posługują się zupełnie odmiennymi 
kryteriami o charakterze czysto formalnym. W efekcie, jak to czasami 
żartobliwie tłumaczę studentom, wbrew nazwie rejestr przedsiębior-
ców w Krajowym Rejestrze Sądowym nie jest wcale rejestrem przed-
siębiorców w znaczeniu materialno – prawnym, ale jest rejestrem wy-
mienionych taksatywnie jednostek organizacyjnych, które z racji formy 
prawnej są tam wpisywane. Z kolei obowiązkowi ewidencjonowania 
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
podlegają osoby fizyczne spełniające przesłanki uznania za przedsię-
13 Art. 1. 1. Tworzy się Krajowy Rejestr Sądowy, zwany dalej „Rejestrem”.
2. Rejestr składa się z:
1) rejestru przedsiębiorców;
2) rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 

oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
3) rejestru dłużników niewypłacalnych.

Art. 36. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do następujących podmiotów:
1) (uchylony);
2) spółek jawnych;
2a) europejskich zgrupowań interesów gospodarczych;
3) spółek partnerskich;
4) spółek komandytowych;
5) spółek komandytowo-akcyjnych;
6) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
7) spółek akcyjnych;
7a) spółek europejskich;
8) spółdzielni;
8a) spółdzielni europejskich;
9) przedsiębiorstw państwowych;

10) instytutów badawczych;
11) przedsiębiorców określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej 
wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej „przedsię-
biorstwami zagranicznymi”;

12) towarzystw ubezpieczeń wzajemnych;
12a) towarzystw reasekuracji wzajemnej;
13) innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obo-

wiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2;
14) oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej;
15) głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń;
16) głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji;
17) instytucji gospodarki budżetowej.
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biorców, nie w świetle art. 431 Kodeksu cywilnego, ale w świetle art. 
4 w związku z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej14. 
Mamy wszyscy świadomość tego, że zakresy znaczeniowe pojęć przed-
siębiorcy na gruncie Kodeksu cywilnego i ustawy o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej nie pokrywają się. Co więcej, wpis do rejestru 
przedsiębiorców ma dla większości jednostek organizacyjnych, a tak-
że osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą, charakter 
konsultywny w tym znaczeniu, że efektywne podjęcie działalności go-
spodarczej lub zawodowej jest możliwe dopiero w momencie uzyska-
nia wpisu. Pewien wyjątek stanowią spółki kapitałowe w organizacji. 
W związku z tym w ogóle na etapie ubiegania się o wpis do rejestru, czy 
ewidencji ex definicione ta osoba nie może być jeszcze przedsiębiorcą, 
ponieważ przepisy, z drugiej strony, zakazują jej aktywnego wykony-
wania działalności gospodarczej, czy zawodowej. Wbrew temu, czego 
można by oczekiwać od racjonalnego ustawodawcy, krąg adresatów 
przepisów rejestrowych nie jest określony ani w sposób jednolity ani 
też w sposób pozbawiony wątpliwości. Moim zdaniem w tym punkcie 
powinna przede wszystkim nastąpić stabilizacja stanu prawnego. 

Po drugie konieczne wydaje się wprowadzenie, i to bezpośrednio 
na poziomie regulacji kodeksowej, odpowiedniej klasyfikacji, czy kate-
goryzacji przedsiębiorców. Rozwiązanie tego problemu może przed-
stawiać się dwojako. Możliwe jest ogólne określenie pojęcia przedsię-
biorcy i w ramach tej grupy wyodrębnienie podgrupy przedsiębiorców 
rejestrowych, tak jak to czyni chociażby polski Kodeks handlowy 
z 1934 roku, albo rozwiązanie odmienne polegające na uniwersalnym 
określeniu pojęcia przedsiębiorcy i wyłączeniu konieczności stosowa-
nia pewnych przepisów adresowanych do podmiotów prowadzących 
działalność na określoną skalę, czy w określonym zakresie, do przed-

14 Art. 2. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowla-
na, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze 
złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Art. 4. 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna 
i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje 
zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wyko-
nywanej przez nich działalności gospodarczej.
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siębiorców tzw. drobnych, małych, czy mikroprzedsiębiorców - kwestia 
nomenklatury nie ma tu pierwszorzędnego znaczenia. Takie stanowi-
sko zajmuje na przykład ustawodawca austriacki w obowiązującym od 
2007 roku Unternehmensgesetzbuch. Tym niemniej wprowadzenie takiej 
stratyfikacji wydaje się konieczne. Musimy mieć świadomość tego, że 
grupa przedsiębiorców nie stanowi przecież grupy jednolitej. W jej ra-
mach mamy do czynienia z osobami, które prowadzą działalność na 
bardzo niewielką skalę, lokalnie i w związku z tym ani nie ma potrzeby 
bardzo szerokiego ujawniania informacji o nich szerszemu ogółowi ani 
też nie powinny one (albo też jest wątpliwe dyskusyjnie, czy powinny 
one) móc korzystać z pewnych instytucji związanych tradycyjnie z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej w określonym zakresie, czy na 
określoną skalę. Tutaj chodzi przede wszystkim o instytucję firmy, pro-
kury, podwyższone mierniki staranności, czy też kwestia nie skorelowa-
nego zupełnie z rozwiązaniami rejestrowymi obowiązku prowadzenia 
tzw. pełnej rachunkowości. Wydaje się, że tego typu stratyfikację usta-
wodawca powinien uwzględniać. Jest wysoce dyskusyjny stan prawny 
obowiązujący w chwili obecnej, zgodnie z którym np. prawo do firmy 
przysługuje każdemu przedsiębiorcy i to przedsiębiorcy rozumianemu 
zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego. Indywidualny rolnik, albo osoba, 
która jakieś uboczne zajęcie zarobkowe podejmuje w sposób mniej lub 
bardziej cykliczny, jest przedsiębiorcą. Konia z rzędem temu, kto wy-
każe, że Minister Gospodarki, jako organ ewidencjonujący, sprawdza 
czy firmy przedsiębiorców indywidualnych wpisywanych do CEIDG 
różnią się dostatecznie, czego wymaga zasada wyłączności firmy. Wła-
ściwa kategoryzacja, czy wyodrębnienie tych podgrup przedsiębiorców, 
jest punktem wyjścia, czy powinna być punktem wyjścia, zarówno dla 
regulacji rejestrowej, jak i dla regulacji materialno - prawnej. W tym 
kierunku (i wydaje się, że to jest kierunek właściwy), zmierza projekt 
Księgi pierwszej nowego Kodeksu cywilnego. Co prawda można mieć 
zastrzeżenia co do sposobu wykonania tej myśli legislacyjnej. Wydaje 
się, że te przepisy są nadmiernie skomplikowane w warstwie zarówno 
językowej, jak i normatywnej, ale na pewno jest to krok w dobrym kie-
runku, czego nie można powiedzieć o obowiązującej regulacji prawnej.
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Odrębną kwestią są skutki braku w aktualnej regulacji kodekso-
wej, ale i rejestrowej odpowiedników dawnych art. 5 i art. 10 Ko-
deksu handlowego wprowadzających kategorię kupca z racji formy 
prawnej tzw. Formkaufmann i kupca z mocy wpisu tzw. Scheinkaufmann, 
choćby nawet był to wpis wadliwy, czyli dokonany bez podstawy 
prawnej albo podstawa ta następnie by odpadła. W rezultacie tego 
braku nie są całkowicie pozbawione podstaw poglądy, które wskazują 
jako dyskusyjną możliwość korzystania z określonych instytucji praw-
nych prawa materialnego, czy prawa rejestrowego, chociażby przez 
spółki kapitałowe nie prowadzące efektywnej działalności gospo-
darczej, tzw. spółki uśpione, czy spółki zajmujące się działalnością 
charytatywną, naukową itd., czy też podmioty wpisane do rejestru 
na podstawie fałszywych, czy też nieaktualnych danych. Niestety, 
żeby uzasadnić dzisiaj taką możliwość musimy posługiwać się jaki-
miś bardzo finezyjnymi zabiegami, czasami na granicy dopuszczal-
nej interpretacji, podczas gdy kwestia ta powinna być rozwiązana 
wprost przez przepisy. Dość istotnym jest pytanie, jaki powinien 
być optymalny model rejestru przedsiębiorców. Wskazaliśmy już na 
dwa opozycyjne rozwiązania oraz związek, jaki istnieje pomiędzy 
nimi, a zakresem kognicji organu i skutkami ujawnienia określonych 
danych w rejestrze. Teoretycznie nie ma systemowych przeszkód, 
aby i w Polsce powierzyć zadanie rejestracji, należałoby powiedzieć 
raczej ewidencjonowania, wszystkich przedsiębiorców organom ad-
ministracji. Taki zakaz nie wynika ani z przepisów konstytucji ani 
prawa europejskiego. Pewnie za tym by następowały określone efekty 
pozytywne w postaci być może przyśpieszenia postępowania, czy też 
zapewnienia większej jednolitości rozstrzygnięć co jest daleko bar-
dziej możliwe w przypadku powierzenia tych zadań organom admini-
stracji publicznej. Taki model zresztą, można powiedzieć tytułem cie-
kawostki, niedawno wprowadził ustawodawca ukraiński przyjmując, 
właściwie recypując, taki brytyjski model rejestratora przedsiębiorstw. 
Jest jeden organ w skali całego kraju, organ administracyjny, który 
w drodze szybkiej ścieżki administracyjnej dokonuje wpisów. Wydaje 
się jednak, że zarówno badania prawno – porównawcze, pewne uwa-
runkowania historyczne, powiedziałbym także do pewnego stopnia 
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kulturowe, tradycja prawna, a przede wszystkim oczekiwanie uczest-
ników obrotu na to, że system rejestracji będzie zapewniał określony 
poziom bezpieczeństwa prawnego, a nie tylko szybkość dostępu do 
przekazanych rejestratorowi danych, przemawiają za utrzymaniem, 
przynajmniej jako podstawowego elementu systemu, modelu sądowej 
rejestracji przedsiębiorców, co najmniej przedsiębiorców instytucjo-
nalnych oraz przedsiębiorców indywidualnych prowadzących działal-
ność w większym zakresie. Jak się wydaje, zmiany powinny zmierzać 
raczej w kierunku unowocześnienia tego systemu i pewnego jego 
uelastycznienia, aniżeli gruntownej rekonstrukcji. 

Pytanie kolejne, to jeden, czy wiele rejestrów przedsiębiorców. Pro-
blemem sygnalizowanym i w praktyce i w piśmiennictwie właściwie od 
początku okresu transformacji ustrojowej, i w dalszym ciągu aktualnym, 
jest niedostateczna integracja wewnętrzna i zewnętrzna systemu reje-
stracji przedsiębiorców. Mimo wystąpienia z takimi postulatami w roku 
1997 koncepcja pełnej uniformizacji, pełnego ujednolicenia systemu 
rejestracji przedsiębiorców nigdy nie weszła w życie. Na marginesie 
można powiedzieć, że jest dyskusyjne, czy ma ona dostateczne uzasad-
nienie pragmatyczne, prakseologiczne. Dlatego de lege lata na ten system 
składa się rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 
i Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz 
inne rejestry lub ewidencje o charakterze podmiotowym jak np. rejestr 
funduszy inwestycyjnych, rejestr funduszy emerytalnych, czy ewidencja 
przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Trudno wymagać 
pełnej unifikacji systemu rejestracji przedsiębiorców, zwłaszcza w ra-
mach systemu rejestracji sądowej, ale trzeba powiedzieć, że utrzymywa-
nie obowiązującego stanu prawnego, przynajmniej w pewnym zakresie, 
prowadzi do szeregu komplikacji. Nie dostrzegam żadnych przekonu-
jących argumentów, które przemawiają za pozostawieniem poza syste-
mem sądowej rejestracji regulowanej przez ustawę o Krajowym Reje-
strze Sądowym rejestru funduszy inwestycyjnych czy rejestru funduszy 
emerytalnych. Podobnie, chociaż jest to zagadnienie wykraczające poza 
temat dzisiejszej konferencji ma się sprawa z problemem odrębnego 
ewidencjonowania partii politycznych, które z nieznanych bliżej po-
wodów poza systemem KRS funkcjonują. Konsekwencją tego stanu 
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rzeczy są, jak już wspominałem, problemy z uzasadnieniem dopusz-
czalności stosowania do tych jednostek niektórych instytucji prawa ma-
terialnego, a nawet pewne problemy z ustaleniem właściwego reżimu 
prawnego w zakresie przepisów postępowania. Można wskazać pewne 
argumenty przemawiające za wyłączeniem przynajmniej w określonym 
zakresie obowiązku sądowej rejestracji przedsiębiorców osób fizycz-
nych prowadzących działalność gospodarczą zawodowo, czyli tzw. 
przedsiębiorców indywidualnych. Co więcej można zastanawiać się, 
czy nawet ewidencjonowanie, czy nawet obowiązek ewidencjonowania 
przedsiębiorców indywidualnych, zwłaszcza przy tak szerokim rozu-
mieniu tego terminu w przepisach ustawy o swobodzie prowadzenia 
działalności gospodarczej, ma sens. Czy nie warto byłoby wrócić do 
wyodrębnienia pewnej kategorii osób, jak np. w dawnej ustawie - pra-
wo o działalności gospodarczej15 - osób wykonujących tzw. uboczne 
zajęcie zarobkowe, dla których ta aktywność ekonomiczna nie stanowi 
stałego źródła dochodu albo, którzy ją podejmują periodycznie, czy 
cyklicznie. W przypadku tych osób można postawić pytanie czy jest 
zasadne, a jeżeli tak, to jakie argumenty przemawiają za tym, żeby one 
w ogóle objęte były systemem ewidencjonowania. Z drugiej strony 
powinno być bezsporne, że niesatysfakcjonująca jest sytuacja, w której 
podział między systemem rejestracji sądowej, a modelem rejestracji 
administracyjnej opiera się wyłącznie na kryterium formy prawnej pro-
wadzonej działalności. To jest rozwiązanie, które jest głęboko niespój-
ne z samymi założeniami systemu rejestrowego. Jest paradoksem, że 
obowiązkowi wpisu do rejestru sądowego podlega najmniejsza nawet 
spółka dwuosobowa jakichś przyjaciół, fryzjerów, którzy akurat w for-
mie spółki jawnej chcą ten swój zakład fryzjerski, czy kosmetyczny 
prowadzić, natomiast osoba fizyczna wykonująca indywidualną dzia-
łalność gospodarczą nawet, jeśli prowadzi działalność na skalę global-
ną i w bardzo dużym zakresie, podlega wyłącznie ewidencjonowaniu 
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ten 
paradoks staje się jeszcze bardziej widoczny w odniesieniu do prak-
tyki spółek cywilnych, które de lege lata bez żadnych ograniczeń co 

15 Dz.U. 1999 nr 101 poz. 1178 [przyp. red]
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do skali dopuszczalnej prowadzonej działalności mogą funkcjonować 
w oparciu o wpisy ich wspólników w Centralnej Ewidencji i Informa-
cji o Działalności Gospodarczej, która tak na marginesie nie dostar-
cza nam żadnych istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego 
i kontrahentów informacji dotyczących np. składu spółki, zasad repre-
zentacji itd. W ewidencji mamy wyłącznie informacje o tym, że dana 
osoba fizyczna prowadzi działalność na podstawie umowy spółki cy-
wilnej. To prowadzi do naprawdę najdalej idących paradoksów. Osobi-
ście stykałem się już i z takimi sytuacjami, w których np. osoba fizyczna 
ewidencjonująca działalność gospodarczą, przekazująca ten wniosek 
za pośrednictwem Urzędu Gminy, nie była nawet pytana o okazanie 
dowodu tożsamości. To się wydaje już praktyką zupełnie skrajną. Czy 
też sytuacje, w których mamy kilkuosobową spółkę cywilną, a jeden ze 
wspólników w najlepszej wierze zmienia nazwę wspólnie prowadzo-
nego przedsiębiorstwa, w efekcie czego mamy trzy wpisy w różnych 
ewidencjach dotyczące tej samej spółki. Jeśli spojrzymy do ewidencji 
prowadzonej w odniesieniu do tego jednego wspólnika nazwa spółki 
jest inna, a w ewidencjach prowadzonych przez inne organy, czy zgła-
szanych za pośrednictwem innych organów przekazujących wniosek, 
funkcjonuje inna nazwa. Zasadny wydaje się powrót do postulatu, aby 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą indywidualnie, 
czy też w formie spółki cywilnej wspólnie, w określonym zakresie, 
zdaje się, że próg warunkujący prowadzenie pewnej działalności nie 
jest tutaj absolutnie dzisiaj żadnym nadmiernie wygórowanym oczeki-
waniem, poddane były obowiązkowi przerejestrowania, czy wpisu do 
rejestru sądowego. Co więcej uważam, że otwarta powinna być możli-
wość uzyskania takiego wpisu do rejestru sądowego na wniosek w sy-
tuacji, kiedy przedsiębiorca indywidualny być może nawet nie spełnia 
tego wolumenu przychodów, ale chce takiego wpisu. Brak tej regulacji 
powoduje, że zacierają się pewne granice, jeżeli chodzi o możliwość 
stosowania określonych instytucji prawa materialnego. Między innymi 
tu też z praktycznego punktu widzenia można zilustrować to przykła-
dem prokury, z której możliwości ustanawiania chętnie skorzystaliby 
niektórzy przedsiębiorcy indywidualni, na przykład zapewnia im to 
ustabilizowanie sytuacji przedsiębiorstwa na wypadek śmierci właści-
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ciela, natomiast jest wysoce dyskusyjne, czy mogą to zrobić w świetle 
aktualnego brzmienia art. 1091 Kodeksu cywilnego16. W tym kierunku, 
o którym mowa, zmierzają propozycje przygotowane przez komisję 
kodyfikacyjną prawa cywilnego w projekcie Księgi pierwszej nowego 
Kodeksu cywilnego. Przy okazji trzeba sobie jasno powiedzieć, że przy 
braku zmiany regulacji rejestrowej te propozycje dotyczące regulacji 
materialno – prawnych pozostaną wyłącznie martwą literą prawa, jeżeli 
regulacja rejestrowa nie umożliwi, a w pewnym zakresie nie zobliguje 
też przedsiębiorców indywidualnych do ujawniania się w rejestrze są-
dowym.

Pominę ze względów czasowych pewne aspekty dotyczące infor-
matyzacji rejestru. Mam nadzieję, że do nich będzie można wrócić 
przynajmniej częściowo w toku dyskusji. 

Pytanie ostatnie, które chciałbym zasygnalizować, to pytanie, czy 
rejestr powinien być rejestrem o ograniczonym, czy pełnym zakresie 
kontroli merytorycznej. Wydaje się, że nie ma tu potrzeby systemowo 
dokonywania jakichś radykalnych, rewolucyjnych zmian struktural-
nych, czy też ustrojowych. Należałoby pochylić się nad problemem 
zakresu kognicji sądu rejestrowego i sposobem korzystania z przy-
znanych mu uprawnień kontrolnych w takim kierunku, aby nieco 
ograniczyć skalę i stopień ingerencji w treść dokonywanych zgło-
szeń lub dokumentów stanowiących ich podstawę. Jest faktem, któ-
ry udało nam się w jakiejś skali empirycznie zweryfikować, że po 
pierwsze, jeżeli chodzi o kierunki tego typu ingerencji, to praktyka 
funkcjonująca nie tylko w poszczególnych sądach rejestrowych, ale 
także praktyka prezentowana przez poszczególnych orzeczników, 
jest bardzo zróżnicowana. Innymi słowy zagadnienia, które jawią się 
jako problematyczne w jednym przypadku nie są jakoś nadmiernie 
eksponowane, nie są traktowane jako przeszkoda do procedowania 
przez innego orzecznika. Po drugie często, właściwie w większości 
16 Art. 1091 § 1. Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę 

podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje 
umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowa-
dzeniem przedsiębiorstwa.

§ 2. Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że prze-
pis szczególny stanowi inaczej.
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przypadków, zdarza się, że, jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o wpis 
kwestionuje rozstrzygnięcie orzecznika dotyczące przede wszyst-
kim sposobu sformułowania umowy stanowiącej podstawę wpisu, 
w znacznej ilości przypadków te postępowania odwoławcze kończą 
się rozstrzygnięciem korzystnym dla wnioskodawcy. Sąd odwoław-
czy z reguły podziela opinię wnioskodawcy, co wskazuje na to, że 
znaczna część tych obaw, czy punktów wytykanych wyłapywanych 
przez orzecznika, to obawy bezpodstawne. Rozwiązań może być kil-
ka. Chciałbym zwrócić uwagę na trzy elementy. Po pierwsze wydaje 
się zasadne przeniesienie do regulacji rejestrowej i nadanie charakteru 
uniwersalnego normom dekretowanym w art. 164 § 317 i art. 16518 
Kodeksu spółek handlowych. Właściwie dzisiaj w praktyce się z tych 
przepisów nie korzysta, a są to przepisy o tyle interesujące, że one 
umożliwiają dokonanie wpisu pomimo pewnych braków, jeżeli braki 
te nie mają charakteru istotnego z punktu widzenia meritum wnio-
sku. Po drugie problemem jest zazębiająca się kontrola sprawowana 
przez sąd rejestrowy i sąd procesowy w przypadku kwestionowania 
prawidłowości uchwały stanowiącej podstawę wniosku. Ten problem 
rzeczywiście wymaga jak się wydaje rozwiązania. Stawiam to, jako być 
może taką dość prowokacyjną tezę na zakończenie swojego wystąpie-
nia, licząc na dyskusję także w tym zakresie. Być może, jeżeli byłoby 
to rozwiązanie nadające się do pogodzenia z aktualnym sposobem 
unormowania skutków wpisu, być może należałoby powrócić do 
stanu regulacji znanej nam już z Kodeksu handlowego i przyjąć, że 
sąd rejestrowy weryfikuje zgodność zgłoszenia oraz załączonych do 
niego dokumentów wyłącznie z bezwzględnie obowiązującymi prze-
pisami prawa. Być może znacznej części tych postępowań najbardziej 
kontrowersyjnych udałoby się w tym przypadku uniknąć.

17 Art. 164 § 3. Sąd rejestrowy nie może odmówić wpisania spółki do rejestru z po-
wodu drobnych uchybień, które nie naruszają interesu spółki oraz interesu publicz-
nego, a nie mogą być usunięte bez poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów.

18 Art. 165 W przypadku stwierdzenia w zgłoszeniu braku usuwalnego sąd rejestrowy 
wyznaczy spółce w organizacji stosowny termin do jego usunięcia pod rygorem 
odmowy wpisu do rejestru.



SENATOR GRZEGORZ CZELEJ
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Małych  
i Średnich Przedsiębiorstw

Zainspirował mnie Pan jedną myślą, jak powinny być rejestrowane 
partie polityczne. Zgadzam się z tym, że powinniśmy dążyć do tego, 
aby rejestrować podmioty gospodarcze w jak najmniejszej liczbie reje-
strów, a w przypadku partii politycznych zastanawiam się, czy powinny 
być rejestrowane jak osoby fizyczne prowadzące działalność gospodar-
czą, czy jak spółki prawa handlowego. Ale to tak trochę z uśmiechem.
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DR HAB. MONIKA TARSKA
Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN oraz w Katedrze 
Prawa Gospodarczego Prywatnego Wydziału Prawa i Admini-
stracji UKSW w Warszawie

Jak to wielokrotnie było wspomniane, zakres kognicji sądu reje-
strowego w sprawach rejestracji spółek kapitałowych, zresztą nie tylko, 
określa art. 23 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zakres ten jest 
ujęty bardzo szeroko. Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 sąd rejestrowy 
ma obowiązek zbadać, czy dokumenty dołączone do wniosku o wpis 
do rejestru są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa. 
Konsekwencje tego badania są bardzo istotne. Dotyczą one nie tylko 
rozstrzygnięcia przez sąd rejestrowy i podjęcia decyzji o wpisie, czy 
odmowie wpisu spółki do rejestru, sięgają one znacznie dalej, ponie-
waż mają decydujący wpływ na prawne istnienie spółki z o.o. i spół-
ki akcyjnej jako podmiotów prawa. Zgodnie z przyjętymi regułami 
w zakresie tworzenia spółek kapitałowych w razie uprawomocnienia 
się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu spółki do 
rejestru ulega rozwiązaniu umowa spółki z o.o., a następnie w wyniku 
likwidacji - sam podmiot. Podobnie jest, jeżeli zawiązanie spółki nie zo-
stało zgłoszone do rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania 
umowy spółki. Analogiczne konsekwencje występują w stosunku do 
spółki akcyjnej. Również wówczas, gdy dojdzie do uprawomocnienia 
się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu do rejestru, 
a także gdy nie zgłoszono zawiązania spółki akcyjnej w terminie 6 
miesięcy od dnia podpisania statutu. Widać więc, jak istotna jest rola 
sądu rejestrowego w procesie tworzenia spółek. Kompetencje sądu re-
jestrowego do badania zgodności z prawem dołączonych do wniosku 
dokumentów dotyczą w szczególności umów i statutów spółek. Oczy-
wiście, zakresem badania objęte są także inne dokumenty. W pierwszej 
kolejności sąd rejestrowy musi ustalić, czy doszło do zawarcia umo-
wy spółki. Może się bowiem okazać, że w zgłoszeniu jest wprawdzie 
wniosek, są także wymagane prawem załączniki, ale może się okazać, 
że nie doszło do ważnego zawarcia umowy spółki, albo dołączony 
do wniosku akt nie jest umową spółki. Podobnie jest w przypadku 
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spółki akcyjnej. Może być tak, że do wniosku dołączony jest statut, ale 
brak jest aktów notarialnych określonych w art. 313 Kodeksu spółek 
handlowych19, wyrażających zgodę na zawiązanie spółki i brzmienie 
statutu oraz przede wszystkim objęcie akcji przez akcjonariuszy. Brak 
jest zatem w ogóle zawiązania spółki akcyjnej. A zatem, jeżeli do wnio-
sku o wpis do rejestru załączono umowę spółki, sąd przede wszystkim 
bada, czy ta umowa jest ważna i to zarówno pod względem formalnym, 
tzn. czy dochowano formy aktu notarialnego, a także, czy wszystkie 
strony tej umowy złożyły zgodne oświadczenia woli i czy ewentualnie 
były prawidłowo reprezentowane, bo może się okazać już na tym eta-
pie, że zajdzie problem zdolności do czynności prawnych po którejś 
ze stron umowy spółki. Ale badanie obejmuje także sferę materialną. 
Sąd sprawdza, czy umowa spółki z o.o. i statut spółki akcyjnej zawierają 
tzw. konieczne postanowienia wskazane w art. 157 § 120 oraz art. 304 §1 

19 Art. 313. § 1. Zgoda na zawiązanie spółki akcyjnej i brzmienie statutu oraz na obję-
cie akcji przez jedynego założyciela albo założycieli lub łącznie z osobami trzecimi 
powinna być wyrażona w jednym lub kilku aktach notarialnych.

§ 2. W aktach, o których mowa w § 1, należy wymienić w szczególności osoby obej-
mujące akcje, liczbę i rodzaj akcji objętych przez każdą z nich, wartość nominalną 
i cenę emisyjną akcji oraz terminy wpłat.

§ 3. W aktach, o których mowa w § 1, należy również stwierdzić dokonanie wyboru 
pierwszych organów spółki. Nazwisk i imion osób powołanych do pierwszych or-
ganów spółki nie umieszcza się w statucie.

§ 4. Jeżeli akcjonariusze w zamian za akcje wnoszą wkłady niepieniężne albo gdy 
dla spółki przed zarejestrowaniem ma być nabyte jakiekolwiek mienie na podstawie 
innych czynności prawnych, należy w akcie notarialnym wymienić osoby wnoszące 
wkłady lub zbywców nabywanego mienia, przedmiot wkładu lub nabywanego mie-
nia oraz rodzaj i wysokość wynagrodzenia lub zapłaty.

20 Art. 157 § 1. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:
1) firmę i siedzibę spółki;
2) przedmiot działalności spółki;
3) wysokość kapitału zakładowego;
4) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
5) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;
6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

§ 2. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie 
aktu notarialnego.
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i §221 Kodeksu spółek handlowych, w tym, czy przedmiot działalności 
jest zgodny z prawem, czy wszystkie udziały i akcje zostały objęte, a ich 
suma jest równa wysokości kapitału zakładowego wskazanego także 
w tych aktach. Innymi słowy, sąd rejestrowy musi ustalić, czy w ogóle 
doszło do powstania podmiotu rejestrowego. Jak zatem widać, sąd 
rejestrowy jest upoważniony do wiążącego ustalania stanu prawnego 
obowiązującego w zakresie tworzenia spółek kapitałowych. Co wię-
cej sąd ten ma także kompetencje do wiążącego ustalania po dokona-
niu oceny prawidłowości, zgodności z prawem analizowanej umowy 
21 Art. 304 § 1. Statut spółki akcyjnej powinien określać:
1) firmę i siedzibę spółki;
2) przedmiot działalności spółki;
3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
4) wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na 

pokrycie kapitału zakładowego;
5) wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na 

okaziciela;
6) liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają 

być wprowadzone akcje różnych rodzajów;
7) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli;
8) liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub mak-

symalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia 
składu zarządu lub rady nadzorczej;

9) (uchylony);
10) pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza 

Monitorem Sądowym i Gospodarczym.
§ 2. Statut powinien również zawierać, pod rygorem bezskuteczności wobec spółki, 

postanowienia dotyczące:
1) liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki 

oraz związanych z nimi praw;
2) wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz spółki, poza 

obowiązkiem wpłacenia należności za akcje;
3) warunków i sposobu umorzenia akcji;
4) ograniczeń zbywalności akcji;
5) uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom, o których mowa w art. 354;
6) co najmniej przybliżonej wielkości wszystkich kosztów poniesionych lub obciąża-

jących spółkę w związku z jej utworzeniem.
§ 3. Statut może zawierać postanowienia odmienne, niż przewiduje ustawa, jeżeli usta-

wa na to zezwala.
§ 4. Statut może zawierać dodatkowe postanowienia, chyba że z ustawy wynika, że 

przewiduje ona wyczerpujące uregulowanie albo dodatkowe postanowienie statutu 
jest sprzeczne z naturą spółki akcyjnej lub dobrymi obyczajami.
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spółki z o.o. czy statutu spółki akcyjnej, także w świetle art. 3531 Ko-
deksu cywilnego. Kolejna ważną kwestią, którą sąd rejestrowy bada, 
jest prawidłowość reprezentacji zgłaszanej spółki w organizacji. Sąd 
ustala, czy doszło do prawidłowego powołania zarządu, członków 
zarządu i to nie tylko w świetle przepisów Kodeksu spółek handlo-
wych i ewentualnie ustaw szczególnych, tu zwłaszcza w odniesieniu do 
spółek akcyjnych prowadzących szczególnego rodzaju działalność, ale 
także w świetle postanowień umowy i statutu spółki. Może się bowiem 
okazać, że jeżeli statut spółki określa skład zarządu widełkowo od 5 
do 7 osób na przykład, a powołano 4 osoby, mamy do czynienia z sy-
tuacja braku organu w spółce. Zatem osoby te nie mogą dokonywać 
aktów reprezentacji, w tym także nie mogą zgłosić spółki do rejestru. 
W razie stwierdzenia przez sąd rejestrowy określonych uchybień tzw. 
braków usuwalnych, sąd rejestrowy ma obowiązek wezwać spółkę do 
usunięcia tych braków, a ściślej uzupełnienia tych braków, pod rygorem 
odmowy wpisu spółki do rejestru, natomiast nie może odmówić wpi-
sania spółki z powodu drobnych uchybień, jeżeli nie naruszają one ani 
interesu spółki ani interesu publicznego a nie mogą być usunięte bez 
poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Dotyczy to sytuacji, 
gdy w ogóle doszło do zawiązania spółki, gdy sąd rejestrowy stwierdził, 
że doszło do ważnego zawarcia umowy spółki, a więc powstania pod-
miotu rejestrowego i w następstwie powstania podmiotu, który może 
być uczestnikiem postępowania naprawczego. 

Przechodząc do kwestii nieco bardziej szczegółowych, jak wspo-
mniano w ramach kognicji określonej w art. 23 ustawy o Krajowym 
Rejestrze Sądowym, sąd jest kompetentny do badania zgodności 
z przepisami prawa między innymi postanowień umów i statutów 
spółek. Niejednokrotnie sąd rejestrowy staje przed problemem oce-
ny zgodności z prawem analizowanych postanowień umów i statutów 
spółki, mianowicie musi ustalić, czy nie zostały przekroczone dopusz-
czalne granice tejże swobody kontraktowej określonej 3531 Kodeksu 
cywilnego22, a więc natury i właściwości stosunku prawnego oraz zasad 

22 Art. 3531 Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego 
uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosun-
ku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.
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współżycia społecznego, czy dobrych obyczajów. I tak przykładowo 
można wskazać jako niedopuszczalne postanowienia umowy spół-
ki z o.o. w zakresie zmiany umowy spółki, np. postanowienia, które 
powierzają kompetencje do dokonania zmiany postanowień umowy 
innemu organowi niż zgromadzenie wspólników, np. zarządowi, czy 
imiennie wskazanemu wspólnikowi albo nawet osobie trzeciej. W od-
niesieniu do zarządu przykładowo takie postanowienia, które w taki 
sposób kształtują rozkład praw i obowiązków członków poszczegól-
nych zarządów, że niektórzy z nich będą pełnili funkcje aktywnych 
menadżerów, faktycznie będą prowadzili sprawy spółki i ją reprezen-
towali, natomiast rola pozostałych będzie bierna, faktycznie nie będą 
wykonywali tych uprawnień, a będą jedynie nadzorowali działania tej 
pierwszej grupy. Ukształtowanie zarządu na wzór rady administrującej 
w systemie monistycznym. Kolejny przykład dotyczy przekroczenia 
dopuszczalnych granic ustawowych dotyczących przywilejów udzia-
łów. Po pierwsze przyznanie udziałowi więcej niż trzy głosy na jeden 
udział, czy też przyznanie w ogóle przywileju głosowego udziałom 
o nierównej wartości nominalnej, czy też przekroczenie pułapu dywi-
dendy uprzywilejowanej, więc ponad 150 % dywidendy zwykłej bądź 
przyznanie wspólnikowi prawa do kwoty likwidacyjnej jeszcze przed 
zaspokojeniem lub zabezpieczeniem wierzycieli. Także przyznanie 
określonym wspólnikom szczególnych korzyści o charakterze korpo-
racyjnym, np. prawo wyrażania zgody przez wspólnika, bliżej nie okre-
ślonego, na zmianę umowy spółki, czy rozwiązanie spółki, czy zby-
cie udziałów przez któregokolwiek ze wspólników. Wyłączne prawo 
jednego wspólnika powoływania wszystkich członków zarządu, rady 
nadzorczej, czy komisji rewizyjnej. W odniesieniu do uprawnień jakichś 
szczególnych korzyści majątkowych. Przykładowo takie postanowie-
nie, które wspólnikom piastującym funkcje w organach spółki przy-
znaje dodatkowe korzyści o charakterze majątkowym z zysku w takim 
jednak rozmiarze, że pozostała część zysku do wypłaty wspólnikom 
tytułem dywidendy tym, którzy nie piastują funkcji w organach, jest 
znikoma. Innym przykładem może być określenie, iż wskazany imien-
nie wspólnik będzie uprawniony do otrzymania ekwiwalentu w razie 
umorzenia udziału, czy w razie obniżenia kapitału zakładowego, za-
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wsze po określonej wartości przy zastosowaniu określonego miernika 
np. według wartości zbywczej udziału, czy wartości bilansowej. W za-
kresie zbywania udziałów przykłady, to przede wszystkim postano-
wienie, które zakazuje zbywania udziałów, bądź też takie, które czyni 
to przy zastosowaniu przesłanek tak licznych i tak trudnych do speł-
nienia, że w rezultacie oznacza to brak faktycznej możliwości zbycia 
udziału. Wspomniany także przywilej dla danego wspólnika wyrażenia 
zgody na zbycie przez innych wspólników udziałów. Albo od drugiej 
strony, prawo nabywania udziałów od innych wspólników zbywców 
tylko przez jednego wspólnika, co już samo w sobie jest wątpliwe, ale 
jeszcze przy braku postanowień, które by rozwiązywały sytuację awa-
ryjną wówczas, gdy dany wspólnik nie chce lub nie może nabyć tych 
udziałów. W odniesieniu do prawa do zysku takie postanowienia, które 
kształtują zasady podziału według przesłanek ocennych, nieostrych, 
czy w odniesieniu do umorzenia udziału przyznanie tej kompetencji 
innemu organowi niż zgromadzenie wspólników np. zarządowi bądź 
też uzależnienie w ogóle dokonywania umarzania udziałów od zgody 
uprzedniej zarządu, czy rady nadzorczej. Ukształtowanie możliwości 
przymusowego kształtowania udziałów jako sankcji dla wspólnika, któ-
ry np. głosował inaczej niż wspólnik większościowy albo niezgodnie 
z zaleceniami zarządu. Bądź też uzależnianie wynagrodzenia tytułem 
umorzonego udziału od liczby umarzanych udziałów, czy też w ogóle 
postanowienie, że np. w razie przymusowego umorzenia w ogóle nie 
należy się wspólnikowi wynagrodzenie i to niezależnie, czy wyraził na 
to zgodę, czy też nie.

Natomiast, jeżeli chodzi o spółkę akcyjną w świetle postano-
wień art. 304 §3 i § 423, a także wspomnianego wcześniej art. 3531 
Kodeksu cywilnego, jako niedopuszczalne można podać przykłady 
i uznać trzeba takie postanowienia, które przewidują alternatywny do 
sformalizowanego trybu zwoływania, odbywania posiedzeń walnego 

23 Art. 304 § 3. Statut może zawierać postanowienia odmienne, niż przewiduje ustawa, 
jeżeli ustawa na to zezwala.

§ 4. Statut może zawierać dodatkowe postanowienia, chyba że z ustawy wynika, że 
przewiduje ona wyczerpujące uregulowanie albo dodatkowe postanowienie statutu 
jest sprzeczne z naturą spółki akcyjnej lub dobrymi obyczajami.
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zgromadzenia w drodze pisemnego głosowania na wzór spółki z o.o. 
Oczywiście, trzeba pamiętać, że akcjonariusze spółki publicznej mają 
możliwość głosowania w drodze korespondencyjnej za pomocą for-
mularzy udostępnionych przez spółkę, to jest inna kwestia. Innym 
przykładem, naruszającym naturę prawną spółki, jest postanowie-
nie, które uzależnia ważność posiedzenia walnego zgromadzenia, 
czy też podejmowanych uchwał na nim, od obecności określonego 
akcjonariusza. To są postanowienia, które ograniczają także wyko-
nywanie prawa głosu akcjonariusza przez przedstawiciela, a więc np. 
w ogóle wyłączające możliwość ustanawiania pełnomocnika, czy też 
inaczej, umożliwiające wykonywanie prawa głosu, ale tylko osobiście 
przez akcjonariusza albo też ograniczające, czy wyłączające możli-
wość ustanawiania przez kilku akcjonariuszy jednego pełnomocnika, 
czy też ustanawiania przez jednego akcjonariusza, którego akcje są 
zapisane na kilku rachunkach papierów wartościowych, odrębnych 
pełnomocników do każdego z tych rachunków. W zakresie innych 
kwestii dotyczących prawa głosu to np. postanowienie utrzymujące 
niemy charakter akcji także po ustaniu przywileju dywidendowego, 
czy też ograniczające prawo głosu akcjonariusza wbrew przepisom 
art. 411 § 324, który przewiduje, iż statut może przewidywać wyż-
szy próg ogółu głosów niż 1/10, więc np. 1/5 , ale statut nie może 
przewidzieć niższego, czyli 1/20 głosów. Innym przykładem są po-
stanowienia, które przewidują dodatkowy organ np. komisję rewizyj-
ną, oczywiście z wyjątkiem przepisów szczególnych jak w towarzy-
stwach emerytalnych, gdzie przepisy przewidują powołanie takiego 
organu. Chodzi o taki organ, który by przejmował część kompetencji 
rady nadzorczej. Oczywiście, tutaj można zgodzić się, że tworzenie 
pewnych komitetów z członków rady nadzorczej, o ile usprawniają 
funkcjonowanie tego organu, o ile nie wyłączają pełnienia obowiąz-
24 Art. 411 § 3. Statut może ograniczyć prawo głosu akcjonariuszy dysponujących po-

wyżej jednej dziesiątej ogółu głosów w spółce. Do liczby głosów jakimi dysponuje 
akcjonariusz dolicza się głosy przysługujące mu jako zastawnikowi lub użytkowni-
kowi lub na podstawie innego tytułu prawnego. Ograniczenie może również doty-
czyć innych osób, dysponujących prawem głosu jako zastawnik, użytkownik lub na 
podstawie innych tytułów prawnych. Ograniczenie to może dotyczyć wyłącznie wy-
konywania prawa głosu z akcji przekraczających limit głosów określony w statucie.
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ków przez tych członków, to można zaaprobować. Wątpliwe byłoby 
przyznanie w postanowieniach statutu prawa indywidualnej kontroli 
akcjonariuszom, chociaż można poczynić pewien wyjątek w odnie-
sieniu do spółek o bardzo małym składzie osobowym np. w spółkach 
rodzinnych. Inny przykład to ograniczenie, czy też wyłączenie prawa 
dziedziczenia akcji czy też przyznające jakieś nadzwyczajne, szcze-
gólne uprawnienia o charakterze złotej akcji. Takie przykłady można 
by mnożyć ale przejdę do konkluzji.

Z analizy przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy 
o Krajowym Rejestrze Sądowym wynika, że sąd rejestrowy ma da-
leko idące kompetencje w stosunku do spółek kapitałowych, czy 
szerzej spółek handlowych. Dają one sądowi rejestrowemu prawo 
współdecydowania o istnieniu spółki i to nie tylko w zakresie za-
wiązania i wpisu spółki do rejestru, ale także przecież spółka ustaje 
na podstawie postanowienia o rozwiązaniu spółki. To sąd rejestro-
wy także decyduje o istotnych zmianach podmiotowo-majątkowych 
i ustrojowych spółki: połączeniu, podziale, przekształceniu. Przepisy 
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dają sądowi rejestrowemu 
możliwość wpływania na treść stosunku prawnego spółki. Nasuwa 
się tu kilka uwag. Pierwsza dotyczy pytania, czy tak dyskrecjonalna 
władza sądu rejestrowego znajduje się pod dostateczną kontrolą Sądu 
Najwyższego. Jak wiadomo w postępowaniu rejestrowym skarga ka-
sacyjna zgodnie z art. 5191 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego25 
dotyczy jedynie postanowień sądu drugiej instancji w przedmiocie 
wpisu lub wykreślenia podmiotu z rejestru. Poza zakresem kontro-
li Sądu Najwyższego znajdują się postanowienia sądu rejestrowego 
we wszystkich innych sprawach, w tym także kwestionujące prawi-
dłowość postanowień umowy, czy statutu w ramach zmiany umowy 
czy statutu, a także te dotyczące wpisu lub wykreślenia powołanych, 
odwołanych członków organów np. zarządu w sposób sprzeczny 
z prawem. 

25 art. 5191 § 3. W postępowaniu rejestrowym skarga kasacyjna przysługuje jedynie od 
postanowień sądu drugiej instancji w przedmiocie wpisu lub wykreślenia z rejestru 
podmiotu podlegającego rejestracji.
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Kolejne pytanie dotyczy postępowania naprawczego. Postanowienia 
art. 164 § 326 i art. 16527, a także art. 31728 Kodeksu spółek handlowych 
przewidują obowiązek sądu rejestrowego wszczęcia postępowania na-
prawczego w razie, gdy zostaną stwierdzone braki usuwalne. Przepisy 
te są jednak zbyt lakoniczne. Po pierwsze, czymże są te braki usuwal-
ne, to jest nieprecyzyjne określenie. Po za tym pozostaje tu też kwe-
stia należytej synchronizacji przepisów Kodeksu spółek handlowych 
z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w postępowaniu 
naprawczym, a więc art. 2429 i następne oraz art. 12 ust. 330. Z pewno-

26 Art. 164 § 3. Sąd rejestrowy nie może odmówić wpisania spółki do rejestru z po-
wodu drobnych uchybień, które nie naruszają interesu spółki oraz interesu publicz-
nego, a nie mogą być usunięte bez poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów.

27 Art. 165 W przypadku stwierdzenia w zgłoszeniu braku usuwalnego sąd rejestrowy 
wyznaczy spółce w organizacji stosowny termin do jego usunięcia pod rygorem 
odmowy wpisu do rejestru.

28 Art. 317 § 1. W przypadku stwierdzenia w zgłoszeniu braku usuwalnego, sąd re-
jestrowy wyznacza spółce w organizacji stosowny termin do jego usunięcia pod 
rygorem odmowy wpisu do rejestru.

§ 2. Sąd rejestrowy nie może odmówić wpisania spółki do rejestru z powodu drob-
nych uchybień, które nie naruszają interesu spółki oraz interesu publicznego, a nie 
mogą być usunięte bez poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów.

29 Art. 24. 1. W razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których 
złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy 
wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod ry-
gorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywil-
nego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków w tym 
terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. Przepisów art. 1052 zdanie 
drugie i art. 1053 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.
2. Sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę, o której mowa w ust. 1.
3. Jeżeli środki, o których mowa w ust. 1 i 2, nie spowodują złożenia wniosku o wpis 

lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe, a w Rejestrze jest zamiesz-
czony wpis niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, sąd rejestrowy wykreśla ten 
wpis z urzędu.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd rejestrowy może dokonać z urzę-
du wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, o ile doku-
menty stanowiące podstawę wpisu znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te 
są istotne.

30 Art. 12. 3. Jeżeli w Rejestrze są zamieszczone dane niedopuszczalne ze względu 
na obowiązujące przepisy prawa, sąd rejestrowy, po wysłuchaniu zainteresowanych 
osób na posiedzeniu lub po wezwaniu do złożenia oświadczenia pisemnego, wykre-
śla je z urzędu.
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ścią nie są to takie braki, które uniemożliwiają w ogóle stwierdzenie 
sądowi rejestrowemu, że doszło do powstania podmiotu rejestrowego.

I ostatnia uwaga dotyczy art. 21 Kodeksu spółek handlowych. Prze-
pis ten jak pamiętamy dotyczy spółek kapitałowych, które już przy 
tworzeniu były obciążone znacznymi wadliwościami konstrukcyjnymi, 
ale pomimo tego zostały wpisane do rejestru i w obrocie funkcjonują 
jako osoby prawne. Otóż w takim przypadku sąd rejestrowy powinien 
wszcząć postępowanie naprawcze celem uzupełnienia tych braków, 
usunięcia wadliwości, jakkolwiek to określić, i w sytuacji, gdy takie po-
stępowanie nie zakończy się pozytywnie, tzn. jeżeli braki nie zostaną 
usunięte, także, gdy nie mogą być usunięte sąd może orzec o rozwiąza-
niu spółki. Wątpliwość dotyczy art. 21 § 431. Mianowicie sąd rejestrowy 
nie może orzec o rozwiązaniu spółki z powodu uchybień wskazanych 
w § 1, jeżeli od wpisu spółki do rejestru minęło 5 lat i także w sytuacji, 
gdy nie zawarto w ogóle umowy spółki, a więc zgodnie z ogólnymi 
regułami Kodeksu cywilnego nie doszło do powstania stosunku praw-
nego, nie powstał podmiot prawny albo także w sytuacji, gdy spółka 
funkcjonuje w określonym w statucie, czy przedmiocie działalności 
jako porywanie dzieci dla okupu. W świetle obowiązujących przepisów 
31 Art. 21. § 1. Sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu wpisanej do rejestru spółki 

kapitałowej w przypadku, gdy:
1) nie zawarto umowy spółki;
2 określony w umowie albo statucie przedmiot działalności spółki jest sprzeczny 

z prawem;
3) umowa albo statut spółki nie zawiera postanowień dotyczących firmy, przedmiotu 

działalności spółki, kapitału zakładowego lub wkładów;
4) wszystkie osoby zawierające umowę spółki albo podpisujące statut nie miały zdol-

ności do czynności prawnych w chwili ich dokonywania.
§ 2. W przypadkach określonych w § 1, jeżeli braki nie zostaną usunięte w terminie 

wyznaczonym przez sąd rejestrowy, sąd ten może, po wezwaniu zarządu spółki do 
złożenia oświadczenia, wydać postanowienie o rozwiązaniu spółki.

§ 3. Jeżeli braki, o których mowa w § 1, nie mogą być usunięte, sąd rejestrowy orzeka 
o rozwiązaniu spółki.

§ 4. Z powodu braków, o których mowa w § 1, spółka nie może być rozwiązana, jeżeli 
od jej wpisu do rejestru upłynęło pięć lat.

§ 5. O rozwiązaniu spółki sąd rejestrowy orzeka na wniosek osoby mającej interes 
prawny albo z urzędu, po przeprowadzeniu rozprawy.

§ 6. Orzeczenie o rozwiązaniu spółki nie wpływa na ważność czynności prawnych 
zarejestrowanej spółki.
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sąd rejestrowy nie ma możliwości wyeliminowania tak wadliwie po-
wstałego podmiotu z obrotu. Tymczasem art. 17232, art. 32733 Kodeksu 
spółek handlowych w razie stwierdzenia przez sąd rejestrowy braków 
wynikłych z niedopełnienia przepisów upoważnia sąd rejestrowy osta-
tecznie nawet do rozwiązania tej spółki nawet, jeżeli te braki były in casu 
niezbyt istotne to na podstawie art. 2934 ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym. Tak więc celowe wydaje się odpowiednie uzupełnienie prze-
pisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i umożliwienie sądowi 
rejestrowemu ingerowania w niezbędnym zakresie w razie stwierdzenia 
in casu rażącego naruszenia porządku prawnego.

DR HAB. ANDRZEJ HERBET
Kierownik Katedry Prawa Handlowego Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego

Szanowni Państwo, na prośbę Pana Senatora Czeleja przyjmuję na 
czas tej drugiej sesji kierowanie obradami. Mamy w tej części drugiej 
dwa jeszcze referaty Pana Doktora Marka Leśniaka dotyczący progno-

32 Art. 172 § 1. Jeżeli po zarejestrowaniu spółki zostały stwierdzone braki wynikłe 
z niedopełnienia przepisów prawa, sąd rejestrowy, z urzędu albo na wniosek osób 
mających interes prawny, wzywa spółkę do usunięcia braków i wyznacza w tym celu 
odpowiedni termin.

§ 2. Jeżeli spółka nie uczyni zadość wezwaniu, o którym mowa w § 1, sąd rejestrowy 
może nakładać grzywny według zasad określonych w przepisach o Krajowym Re-
jestrze Sądowym.

33 Art. 327 § 1. Jeżeli po zarejestrowaniu spółki zostały stwierdzone braki wynikłe 
z niedopełnienia przepisów prawa, sąd rejestrowy, z urzędu albo na wniosek osób 
mających interes prawny, wzywa spółkę do usunięcia braków i wyznacza w tym celu 
odpowiedni termin.

§ 2. Jeżeli spółka nie uczyni zadość wezwaniu, sąd rejestrowy może nakładać grzywny 
według zasad określonych w przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowym.

34 Art. 29. 1. Kurator może podjąć czynności zmierzające do likwidacji osoby prawnej, 
jeżeli nie dojdzie do wyboru lub powołania jej władz w terminie trzech miesięcy od 
dnia ustanowienia kuratora albo wybrane lub powołane władze nie wykonują obo-
wiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

2. Kurator może wystąpić do sądu rejestrowego o rozwiązanie osoby prawnej oraz 
ustanowienie likwidatora z powodu braku jej władz lub z innej ważnej przyczyny, 
jeśli czynności, o których mowa w ust. 1, nie doprowadzą do rozwiązania osoby 
prawnej i wszczęcia likwidacji.



zy rozwoju systemu rejestracji przedsiębiorców w związku z wprowa-
dzeniem obowiązku zapewnienia interoperacyjności rejestru w ramach 
unii europejskiej i Pana Doktora Pawła Zdanikowskiego z katedry pra-
wa handlowego KUL na temat postępowania rejestrowego, następnie 
mamy przewidziany czas na dyskusję.
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V. INTEROPERACYJNOŚĆ 
REJESTRÓW PRZEDSIĘBIORSTW  

W EUROPIE - MOŻLIWOŚCI  
I ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE  

Z DYREKTYWY 2012/17

DR MAREK LEŚNIAK 
Adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego 
Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Wrocławskiego

Panie Senatorze, Panie Profesorze, szanowni Państwo. Czuje się 
trochę inaczej, niż moi szanowni przedmówcy, ponieważ przedmówcy 
mówili o tym co było, co jest, ja natomiast będę mówił o tym, co bę-
dzie. Czuję się trochę jak pogodynka, ponieważ muszę, przewidywać 
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przyszłość. Mam nadzieję, że uda mi się ją przewidzieć trafnie. Proszę 
Państwa, kiedy Pan Profesor Herbert skontaktował się ze mną, zapra-
szając mnie do udziału w spotkaniu, powiedział, że w temacie mojego 
wystąpienia musi znajdować się słowo interoperacyjność. Ja, jako praw-
nik humanista bardzo się tego przestraszyłem, ale udało mi się zna-
leźć w słowniku języka polskiego, że interoperacyjność to zdolność do 
efektywnej współpracy, więc w kontekście mojego wystąpienia intero-
peracyjność rejestrów należy rozumieć jako zdolność rejestrów przed-
siębiorstw do efektywnej współpracy w celu zapewnienia wzajemne-
go dostępu użytkowników do usług świadczonych w tych rejestrach, 
czy do informacji umieszczonych w tych rejestrach. Krótko mówiąc, 
moje wystąpienie dotyczyć ma wprowadzenia Państwa w problematykę 
związaną z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17 zmie-
niającą dyrektywy Rady 89/66 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów 
centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek35. Komisja Euro-
pejska, a także grupy robocze w tym przede wszystkim grupa refleksji 

35 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia z dnia 13 czerwca 2012 r.; Dz.U-
.UE L 156/12 [przyp. red]
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od 2009 roku prowadziły badania, które doprowadziły do wniosków, 
iż w celu zapewnienia lepszej transgranicznej współpracy systemów re-
jestrowych niezbędne jest poprawienie dostępu do integracji rejestrów 
w poszczególnych państwach członkowskich. Proszę Państwa, dyrek-
tywa została przyjęta 13 czerwca 2012 roku i obowiązuje od 3 lipca 
tegoż roku, a czas jej wejścia w życie zbliża się nieuchronnie, ponieważ 
w znaczniej części będzie obowiązywać już od lipca przyszłego roku. 

Dyrektywa w swojej strukturze składa się z trzech głównych części. 
W pierwszej części dotyczy zmian związanych ze zmianami dotyczącymi 
tak zwanej pierwszej dyrektywy, zwanej inaczej dyrektywą publikacyjną, 
przede wszystkim w zakresie aktualizacji zmian w dokumentach i infor-
macjach, o których mowa w artykule drugim dyrektywy publikacyjnej. 
Chodzi przede wszystkim o udostępnianie dokumentów i informacji, 
które są możliwe do uzyskania z poszczególnych rejestrów państw 
członkowskich i jednocześnie, w konsekwencji swojej struktury, wpro-
wadza również zmiany w dyrektywie jedenastej i dyrektywie dziesiątej. 
Dyrektywa dziesiąta dotyczy obowiązków związanych z powstaniem 
spółki w wyniku połączenia transgranicznego, natomiast dyrektywa je-
denasta dotyczy wymogów ujawniania informacji o oddziałach spółek. 
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Cele dyrektywy, jak wynika z jej motywów, to przede wszystkim po-
prawa transgranicznego dostępu do informacji o spółkach, a także za-
pewnienie aktualnych informacji w rejestrach oddziałów spółek, które 
tworzone są w poszczególnych państwach członkowskich. Celem jest 
utworzenie precyzyjnych kanałów komunikacji pomiędzy rejestrami 
w ramach procedur transgranicznej rejestracji. Dla realizacji tych celów 
Komisja Europejska utworzy Centralną Europejską Platformę, która 
będzie służyła jako interfejs do wymiany informacji pomiędzy rejestra-
mi krajowymi państw członkowskich, a także będzie umożliwiała prze-
syłanie informacji z rejestrów krajowych do portalu „Sprawiedliwość”, 
z którego to portalu możliwy będzie dostęp do informacji o spółkach 
i ich oddziałach w poszczególnych państwach członkowskich. 

Znaczna część dyrektywy, to regulacje dotyczące strony technicznej 
całego przedsięwzięcia. Chodzi tutaj o stworzenie tak zwanego syste-
mu integracji rejestrów. Proszę Państwa dyrektywa, o której mówię, nie 
tworzy nowego, jednego planu europejskiego, czy ogólnoeuropejskiego 
rejestru, czy centralnego rejestru spółek, jak byśmy go nazywali. Nie 
może tego uczynić, bowiem w poszczególnych państwach członkow-
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skich obowiązują rejestry, które zorganizowane są według regulacji wy-
nikających z porządków krajowych i istnieją zdecydowane różnice w za-
kresie oceny związanej ze skutkami ujawnienia danych w tych rejestrach. 
Mamy oczywiście model niemiecki i model brytyjski. Po drodze modele 
pośrednie, które funkcjonują, między innymi we Włoszech, gdzie oczy-
wiście w modelu niemieckim, mamy zapewnienie domniemania prawdzi-
wości danych wpisanych do rejestru i jednocześnie instytucję kontrolną 
na etapie wprowadzenia tych danych w postaci, czy notariusza, czy sądu 
rejestrowego. I oczywiście model brytyjski, gdzie tak naprawdę ze skut-
kami wpisu nie łączy się żadnych domniemań. W tej sytuacji komisja 
nie zdecydowała się na stworzenie jednego europejskiego rejestru, bo 
byłoby to krótko mówiąc, wydaje się, że niemożliwe. 

Rejestr rozumiany jako system integracji rejestrów będzie składał się 
z rejestrów poszczególnych państw członkowskich, Centralnej Europej-
skiej Platformy i portalu e–Sprawiedliwość, jako europejskiego publicz-
nego punktu dostępu. Państwa członkowskie mogą tworzyć opcjonalne 
punkty dostępu do Systemu Integracji Rejestrów. Jeżeli chodzi o Central-
ną Europejską Platformę, to będzie ona budowana własnymi środkami 
komisji i dyrektywa przewiduje tutaj dwa warianty stworzenia tej platfor-
my. Otóż może być ona prowadzona bezpośrednio przez komisję bądź 
może być też jej prowadzenie powierzone osobie trzeciej. W nielicznych 
głosach, które można dzisiaj spotkać w literaturze na ten temat, zwraca 
się uwagę, że aby zapewnić wysoką jakość danych i pewność danych, 
które znajdują się w rejestrach poszczególnych państw, wydaje się, że 
dobrze byłoby, żeby prowadzeniem tej platformy zajmowała się komisja 
bądź instytucja o charakterze publicznym. Natomiast, żeby nie była to 
osoba trzecia rozumiana jako podmiot skomercjalizowany, nastawiony 
tylko i wyłącznie na zysk. I wydaje się, że postulat jest słuszny. Komisja 
w drodze aktów wykonawczych będzie również regulowała specyfikacje 
techniczne dotyczące Systemu Integracji Rejestrów. Jeżeli chodzi o po-
szczególne rozwiązania, które są przewidziane w dyrektywie, to przede 
wszystkim zwraca się uwagę, iż za pomocą Centralnej Elektronicznej 
Platformy powinny być dostępne w każdym państwie członkowskim 
kopie dokumentów oraz informacji, o których mowa w artykule drugim 
dyrektywy publikacyjnej. Jest to z punktu widzenia technicznego bardzo 
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skomplikowana operacja, chociażby stworzenie formularza zapytania, 
który to formularz będzie używany przy przeszukiwaniu tego typu plat-
formy. Jeżeli ma być to formularz, który będzie składał się z języków 
wszystkich państw obecnych członków Unii, to istnieje pytanie o ile np. 
czytelność takiego formularza będzie praktyczna w użyciu. 

Drugą częścią reformy jest umożliwienie pobierania i przesyłania elek-
tronicznych kopii dokumentów o oddziałach spółek kapitałowych w tym 
informacji o wszczęciu, zakończeniu wszelkich postępowań likwidacyj-
nych oraz upadłościowych oraz o wykreśleniu spółki z rejestru, jeżeli wiąże 
się to z konsekwencjami prawnymi w państwie członkowskim rejestru, 
w którym wpisana jest spółka, w tym także w odniesieniu do oddziału te 
informacje mają być dostępne. Jeżeli chodzi o ten ostatni aspekt, a mia-
nowicie o transgraniczne połączenie spółek, to dyrektywa dodatkowo 
precyzuje, że w momencie powstania spółki, która powstaje w wyniku 
połączenia transgranicznego, rejestr spółki nowoutworzonej powinien po-
wiadomić rejestry spółek pozostałych, które przestały istnieć o powstaniu 
spółki nowoutworzonej. Dyrektywa reguluje zachowania poszczególnych 
państw członkowskich. Zwraca uwagę, że informacje na temat danych, 
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które znajdują się w rejestrach krajowych, powinny być upubliczniane 
bez nieuzasadnionej zwłoki. Ciekawostką jest to, iż przewiduje, że spółki 
w państwach członkowskich będą miały, nadawany na potrzeby centralnej 
elektronicznej platformy, niepowtarzalny identyfikator umożliwiający ich 
jednoznaczną identyfikację w komunikacji między rejestrami krajowymi 
poszczególnych państw członkowskich. Jednocześnie zwraca uwagę, że 
upublicznianie tego identyfikatora nie jest konieczne, tak jak jest to ko-
nieczne w odniesieniu do innych informacji dotyczących spółek w mate-
riałach, które te spółki na swój temat publikują. Podobna sytuacja dotyczy 
oddziałów spółek w krajach członkowskich. Również one będą miały 
nadawany niepowtarzalny identyfikator umożliwiający ich jednoznaczną 
identyfikację w komunikacji pomiędzy rejestrami krajowymi za pośred-
nictwem systemu integracji rejestrów. Dyrektywa wskazuje elementy, któ-
re powinny znaleźć się w takim identyfikatorze, chodzi tutaj o elementy 
umożliwiające identyfikację państwa członkowskiego rejestru, krajowego 
rejestru pochodzenia i numeru wpisu spółki do tego rejestru oraz inne ce-
chy służące unikaniu błędów w identyfikacji, gdyby państwo członkowskie 
doszło do wniosku, iż taka możliwość błędu zaistnieje. Wszelkie kwestie 
dotyczące specyfikacji technicznych zostaną określone przez Komisję. 
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Istotna kwestia związana z transpozycją dyrektywy, to przede 
wszystkim koszty. Koszty będą pokrywane przez Komisję, czyli to 
Komisja poniesie koszty stworzenia centralnej elektronicznej plat-
formy. Państwa członkowskie ponoszą jedynie koszty dostosowania 
rejestrów krajowych do wymogów związanych z dyrektywą. Myślę, 
że to nie będą małe koszty dla państw członkowskich i będą musia-
ły one zmierzyć się z tym problemem i może okazać się to istotne. 
Jednocześnie dyrektywa wskazuje, że podstawowe informacje do-
tyczące spółek wpisywanych do rejestru powinny być udostępniane 
bezpłatnie. Chodzi o takie informacje, jak nazwa i forma prawna 
spółki, siedziba spółki i państwa członkowskiego, w którym jest 
ona zarejestrowana, numer wpisu spółki do rejestru, a także ewen-
tualne inne informacje, które państwa członkowskie uznają za moż-
liwe do udostępniania w sposób bezkosztowy.
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Wymiana informacji pomiędzy rejestrami państw członkow-
skich, w szczególności w przypadku spółki i jej oddziałów również 
będzie bezpłatna. Transpozycja dyrektywy powinna nastąpić do 7 
lipca 2014 roku, czyli tak naprawdę niewiele czasu zostało pań-
stwom członkowskim. Natomiast, jeżeli chodzi o kwestie technicz-
nych rozwiązań stosowanych w poszczególnych rejestrach, powin-
no to nastąpić do 7 lipca 2015 roku. Sama transpozycja specyfikacji 
technicznej powinna nastąpić nie później niż 2 lata w terminie od 
daty 7 lipca 2015 roku. 

Jakie są zagrożenia związane z wprowadzeniem dyrektywy? Wy-
daje się, że dyrektywa wykaże swoją przydatność, jeżeli standard da-
nych, który będzie zamieszczany w centralnej elektronicznej plat-
formie będzie oparty na systemie niemieckim. Natomiast, jeżeli 
za gromadzenie danych będą odpowiadały państwa, które stosują 
anglosaski system rejestracji, wtedy być może okaże się, że w całej 
Europie standard danych ujawnianych w poszczególnych rejestrach 
krajowych będzie malał, to jest niewątpliwie duże zagrożenie. Kolej-
nym zagrożeniem jest niewątpliwie problem języka danych, struk-
tury danych i stworzenia odpowiednich procedur przede wszystkim 
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ujawniania tych danych, a także przekazywania poszczególnym użyt-
kownikom. Oczywiście, koszty dostępu do informacji, jeżeli chodzi 
o koszty dostępu przez elektroniczne punkty dostępu, to te koszty 
będą przewidziane, one nie powinny przekraczać zwykłych kosztów 
dla tego rodzaju procedur. W publikacjach, które można spotkać dzi-
siaj, niewątpliwie większość komentatorów docenia to, iż tego typu 
dyrektywa powstała. Natomiast zwraca uwagę na istotne zagrożenia. 
Jeżeli te zagrożenia zostaną pokonane, czy nie wystąpią, to należy 
uznać, że sens dyrektywy obroni się i dyrektywa będzie korzystna dla 
wszystkich państw członkowskich.

DR HAB. ANDRZEJ HERBET
Kierownik Katedry Prawa Handlowego Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego

Bardzo dziękuję Panie Doktorze za interesujące wystąpienie, za 
krzewienie koncepcji prawnika, jako prawnika humanisty, a nie tylko 
jak niektórzy złośliwie mówią technicysty czy narzędziowca. 
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VI. POSTĘPOWANIE REJESTROWE 
- PROPOZYCJE ZMIAN

DR PAWEŁ ZDANIKOWSKI 
Adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego

To wielki honor występować przed gremium, dla którego pracu-
jemy. Rola nauki prawa to przede wszystkim badanie regulacji, by ją 
zmieniać. Bardzo cieszy mnie obecność Państwa sędziów, która dowo-
dzi, że ciągle jest głód tego typu zagadnień. Mam nadzieję, że dostar-
czę choć części Państwu substratu do dyskusji. Myślę, że dwie kwestie 
przynajmniej Państwu zaprezentuję. Kwestia podstawowa, to pewna 
wtórność przepisów o postępowaniu rejestrowym wobec samego mo-
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delu rejestru. To jest jasne, że przepisy proceduralne są elementem 
wtórnym w tym zakresie. Jasne jest także to, że dopóki będziemy mieli 
do czynienia z modelem rejestracji sądowej, to sąd, który dokonuje 
rejestracji będzie procedował w oparciu o przepisy Kodeksu postę-
powania cywilnego. W tym zakresie także dość oczywiste jest, że sąd 
będzie procedował w oparciu o przepisy o postępowaniu nieproceso-
wym zważywszy na charakter tychże przepisów, charakter trybu nie-
procesowego. Jak wiemy, współcześnie istotą nieprocesu jest nie tyle 
brak sporu między zainteresowanymi, wnioskodawcą, a uczestnikami, 
ale istnienie i konieczność ochrony interesu publicznego. Jest to szcze-
gólnie widoczne w przypadku postępowania rejestrowego z uwagi na 
kwestie związane z rękojmią wiary publicznej rejestru.

Regulacja postępowania rejestrowego nie jest jednolita, to wiemy. 
Oczywiście, zrębem tejże regulacji, podstawową istotą są przepisy arty-
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kułów 6941 – 6948 Kodeksu postępowania cywilnego36. Jednakże wie-
my także, że do tego postępowania stosowane są także ogólne przepisy 
o postępowaniu nieprocesowym, jak też przepisy o procesie stosowane 

36 Dział VI. POSTĘPOWANIE REJESTROWE

Art. 6941. § 1. Przepisy zawarte w dziale niniejszym stosuje się do postępowania w sprawach o wpis w Krajowym 
Rejestrze Sądowym (sprawach rejestrowych).

§ 2. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do innych postępowań rejestrowych prowadzonych przez sądy, jeżeli 
przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Art. 6942. W sprawach rejestrowych wyłącznie właściwy jest sąd rejonowy (sąd gospodarczy) właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania lub siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy (sąd rejestrowy). Art. 6943. § 1. Wniosek o wpis do Krajowego 
Rejestru Sądowego składa podmiot podlegający wpisowi do tego rejestru, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

§ 2. Podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego jest uczestnikiem postępowania, chociażby nie był wnio-
skodawcą. Przepisu art. 510 § 2 nie stosuje się.

§ 3. Wniosek złożony do sądu rejestrowego drogą elektroniczną powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

§ 31.Wniosek złożony drogą elektroniczną o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w sys-
temie teleinformatycznym może być także opatrzony innym podpisem elektronicznym, który spełnia wymagania dotyczące 
podpisu elektronicznego osób zawierających umowę takiej spółki.

§ 32. Do wniosku złożonego przez pełnomocnika o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, o której mowa w § 31, nie 
dołącza się pełnomocnictwa, jednak pełnomocnik powinien powołać się na nie, wskazując jego datę, zakres oraz okoliczności 
wymienione w art. 87.

§ 4. W przypadku złożenia wniosku w sposób opisany w § 3 i 31 doręczenia orzeczeń i pism sądowych dokonywane będą oso-
bom składającym tą drogą wniosek za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie rejestrowe.

§ 5. Orzeczenia i pisma sądowe wysłane w sposób, o którym mowa w § 4, uznaje się za doręczone z datą wskazaną w elektronicz-
nym potwierdzeniu odbioru korespondencji. W przypadku braku takiego potwierdzenia doręczenie uznaje się za skuteczne 
z upływem 14 dni od daty umieszczenia korespondencji w systemie teleinformatycznym określonym w § 4.

 Art. 6944. §1. Dokumenty, na których podstawie dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, składa się w oryginałach 
albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.

§ 11. Ilekroć konieczne jest badanie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 4, do wniosku o dokonanie wpisu należy 
dołączyć dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego umożliwiający sądowi weryfikację istnienia i treści tytułu wyko-
nawczego. Przed rozpoznaniem tego wniosku istnienie i treść tytułu wykonawczego podlegają zweryfikowaniu przez sędziego 
lub referendarza sądowego w systemie teleinformatycznym.

§ 2. Dokumenty, o których mowa w § 1, składane drogą elektroniczną, powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

§ 21 Dokumenty, o których mowa w § 1, dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w art. 6943 § 31, 
składane drogą elektroniczną, mogą być także opatrzone innym podpisem elektronicznym, który spełnia wymagania dotyczą-
ce podpisu elektronicznego osób zawierających umowę takiej spółki.

§ 3. Wypisy aktów notarialnych, wyciągi, odpisy i poświadczenia dokumentów mogą być przesłane do sądu drogą elektroniczną, 
jeżeli notariusz opatrzył je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu.

Art. 6945. § 1. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie postanowienia.
§ 2. Postanowienia co do istoty sprawy są skuteczne i wykonalne z chwilą ich wydania, z wyjątkiem postanowień dotyczących 

wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 3. Postanowieniom dotyczącym stosowania środków przymusu sąd rejestrowy może nadać rygor natychmiastowej wykonalno-

ści, jeżeli wymaga tego interes wierzyciela lub innych osób.
Art. 6946. § 1. Postanowienie co do istoty sprawy wydane zgodnie z wnioskiem nie wymaga uzasadnienia.
§ 2. Sąd rejestrowy z urzędu sporządza uzasadnienie postanowienia co do istoty sprawy, które zostało wydane z urzędu.
Art. 6947. W razie uwzględnienia środka odwoławczego od orzeczenia wydanego w postępowaniu rejestrowym, dotyczącego 

wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, sąd drugiej instancji uchyla zaskarżone orzeczenie i przekazuje sprawę do ponow-
nego rozpoznania sądowi rejestrowemu. Rozpoznając ponownie sprawę, sąd rejestrowy uwzględnia wskazania sądu drugiej 
instancji oraz aktualny stan rejestru.

Art. 6948. § 1. Koszty postępowania rejestrowego ponosi podmiot podlegający obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego.

§ 2. Koszty postępowania wszczętego przez osobę, która nie jest upoważniona do działania w imieniu podmiotu podlegającego 
obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, ponosi wnioskodawca, chyba że wniosek jego został uwzględniony 
w całości lub w istotnej części.

§ 3. (uchylony).
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w drodze odesłania z art. 13 § 237 i to nie wszystko, bo oprócz regula-
cji klasycznie procesowej przepisy proceduralne zawarte są w ustawie 
o Krajowym Rejestrze Sądowym, w ustawie - Przepisy wprowadza-
jące ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także w regulacjach 
ustrojowych, w szczególności w Kodeksie spółek handlowych, czy też 
w prawie spółdzielczym. 

Stąd też widać, że zakres przedmiotowy tej materii, którą nazy-
wamy postępowaniem rejestrowym, w istocie jest bardzo szeroki. 
By przedstawić Państwu jakąś spójną formę swojej wypowiedzi 
wybrałem dla Państwa trzy zagadnienia, których kanwą są przepisy 
postępowania cywilnego, w szczególności przepisy o postępowaniu 
rejestrowym. Gdyby chcieć analizować to inaczej, z pewnością te 25 
minut byłyby czasem niewystarczającym. Z tych kwestii przedstawię 
Państwu trzy nieco bardziej obszernie. Mianowicie, pojęcie postę-
powania rejestrowego i wiążący się z tym problem dopuszczalności 
orzekania w sprawach nadzorczo – pomocniczych przez referenda-
rzy sądowych. Drugi problem, to legitymacja czynna wnioskodaw-
cy w sprawie o dokonanie pierwszego wpisu w rejestrze i ostatni 
problem, to problematyka zawieszenia postępowania rejestrowego 
z uwagi na prejudycjalność.

W kwestii pierwszej wiemy, że postępowanie rejestrowe jest jed-
nym z postępowań odrębnych, toczących się w trybie nieproceso-
wym, w którym rozpoznawane są sprawy rejestrowe, czyli sprawy 
o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednakże zwrot - postępo-
wanie rejestrowe - używany jest w Kodeksie postępowania cywilne-
go w kilku miejscach. Ustawodawca posługuje się nim nie tylko na 
określenie działu VI tytułu II księgi II części I Kodeksu postępo-
wania cywilnego oraz w jego przepisach, czyli 6941 - 6948, lecz także 
w artykule 5091 § 2, art. 5191 § 3, art. 11091 Kodeksu postępowania 

37 Art. 13. § 1. Sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chyba że ustawa stanowi inaczej. 
W wypadkach przewidzianych w ustawie sąd rozpoznaje sprawy według przepisów 
o postępowaniach odrębnych.

§ 2. Przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unor-
mowanych w niniejszym kodeksie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
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cywilnego38, zaś w 5111 § 1 i 6941 § 2 Kodeksu postępowania cy-
wilnego39 mówi nawet, co ciekawe, o postępowaniach rejestrowych 
w liczbie mnogiej. 

Posłużenie się przez ustawodawcę liczbą mnogą oznacza, że postę-
powanie rejestrowe nie jest kategorią jednolitą. Potwierdza to art. 6941 
§ 2, który stanowi, iż przepisy działu VI, czyli o postępowaniu reje-
strowym stosuje się odpowiednio do innych postępowań rejestrowych 
prowadzonych przez sądy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią ina-
czej. Tak więc postępowanie rejestrowe oznacza rodzaj postępowania 
przed sądem, w którym rozpoznawane są co najmniej dwie kategorie 
spraw: sprawy rejestrowe oraz sprawy rozpoznawane w innych po-
stępowaniach rejestrowych prowadzonych przez sądy, jeżeli przepisy 
szczególne nie stanowią inaczej. Konstrukcja pojęcia postępowania 
rejestrowego nie wydaje się precyzyjna. Ustawodawca, jak się wydaje, 
nie powinien określać dwóch kategorii postępowań, skoro tylko jedno 
z nich poprzez jego przedmiot definiuje na poziomie ogólnym, a wa-

38 

39 
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dliwość ta ma istotne konsekwencje. Powoduje to bowiem wątpliwość, 
nie tylko co do hipotezy norm dekretowanych w art. 6941 § 2, ale także 
w art. 5091 § 2, 5191 § 3 i 5111§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego.40

Hipoteza normy zawarta w 6941 § 141 nie budzi wątpliwości, obej-
muje ona dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym w tym 
jego zmianę i wykreślenie. Bez znaczenia jest tu przedmiot wpisu 
i jego charakter. Niestety, zakres zastosowania art. 6941 § 2 budzi 
poważne wątpliwości. Jego gramatyczne brzmienie i systematyka, 
czyli umieszczenie jako § 2 przepisu definiującego sprawę rejestro-
wą nakazuje przyjąć, że chodzi tu nie o inne postępowania toczące 
się przed sądem prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, lecz o po-
stępowania, których przedmiotem jest wpis do rejestru innego niż 
KRS, jeżeli jest to rejestr prowadzony przez sąd, o ile oczywiście 
przepisy szczególne nie stanowią inaczej. W polskim prawie po wej-
ściu w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, jak widzimy, 
liczba rejestrów prowadzonych przez sądy znacznie się zmniejszyła. 
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Aktualnie poza rejestrami wchodzącymi w skład KRS takimi reje-
strami są rejestr zastawów, czasopism, ewidencja partii politycznych, 
rejestr funduszy inwestycyjnych, czy rejestr funduszy emerytalnych. 
Celem ustalenia zakresu odesłania art. 6941 § 2 należy przeanalizować 
przepisy regulujące wskazane rejestry celem ustalenia, jakie przepisy 
proceduralne stosowane są przy dokonywaniu w nich wpisów. We 
wszystkich wyżej wskazanych przypadkach rejestrów prowadzonych 
przez sądy, przepisy szczególne do postępowania w tych sprawach 
nakazują stosowanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego 
o postępowaniu nieprocesowym. Jak się jednak wydaje, odsyłają do 
przepisów ogólnych, czyli przepisów art. 506 - 525 Kodeksu postę-
powania cywilnego, ponieważ same zawierają unormowania szcze-
gółowe. Gdyby wolą ustawodawcy było odesłanie w 6941 § 2 do 
tych postępowań, to z ich regulacji wyeliminowałby zwrot nakazu-
jący stosowanie w nich przepisów o postępowaniu nieprocesowym. 
Wówczas byłoby jasne, że stosowane są zarówno przepisy ogólne 
o postępowaniu nieprocesowym, jak i przepisy o postępowaniu re-
jestrowym jako postępowaniu odrębnym. Potwierdza to także treść 
przepisów działu VI z pośród których jedynie art. 6946 mógłby być 
zastosowany w innych postępowaniach rejestrowych.42 Przemawia za 
tym również, jak się wydaje, argument historyczny. Wskazane wyżej 
regulacje, za wyjątkiem ustawy o funduszach inwestycyjnych, obowią-
zywały zanim do Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono 
dział VI. Powstaje zatem pytanie do jakich postępowań rejestrowych 
odsyła art. 6941 § 2, jeżeli nie do wyżej wskazanych. Tutaj należałoby 
wrócić do punktu wyjścia, czyli wbrew literalnemu brzmieniu art. 
6941 § 2 należy chyba ustalić, czy może wolą ustawodawcy nie było 
nakazanie stosowania przepisów o postępowaniu rejestrowym także 
w sprawach należących do właściwości rzeczowej sądu rejestrowego, 
42 
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które wszakże nie są sprawami rejestrowymi. Kompetencje sądu reje-
strowego w tych właśnie sprawach, jak Państwo wiedzą, w literaturze 
i orzecznictwie nazywa się nadzorczo – pomocniczymi. Najwięcej 
tego rodzaju uprawnień sądu rejestrowego uregulowano w Kodeksie 
spółek handlowych, ale ustawodawca przewidział je także w odnie-
sieniu do spółdzielni, a także innych podmiotów rejestrowych. Pomi-
mo, że sprawy te toczą się przed sądem rejestrowym nie stosuje się 
do ich rozpoznania przepisów o postępowaniu rejestrowym. Prze-
konuje o tym nie tylko dramatyczne brzmienie 6941 § 2, lecz także 
argument a contrario z art. 51612 § 3 Kodeksu spółek handlowych, art. 
20 ust. 4 ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodar-
czych.43 Przepisy te wyraźnie nakazują stosowania do postępowania 
w sprawach, jak Państwo widzą, wydania zaświadczenia o zgodności 
z prawem polskim połączenia transgranicznego i wydanie zaświad-
czenia ostatecznie potwierdzającego wykonanie wszystkich czynno-
ści prawnych i formalności wymaganych przed przeprowadzeniem 
łączenia się spółek, przepisów o postępowaniu rejestrowym. Jest 
wyraźne odesłanie. Skoro zatem w tych przypadkach ustawodawca 
wyraźnie wskazuje na zastosowanie przepisów o postępowaniu reje-
strowym, w odniesieniu do innych kompetencji nadzorczo – pomoc-
niczych sądu rejestrowego uczyniłby, a przynajmniej powinien był 
uczynić, podobnie. Argumentację też wspiera także analiza art. 11091 

43 
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Kodeksu postępowania cywilnego44, który dokonuje rozróżnienia na 
postępowanie rejestrowe i inne sprawy prowadzone przez sąd reje-
strowy. Niedopuszczalność stosowania w postępowaniach nadzorczo 
– pomocniczych przepisów o postępowaniu rejestrowym ma swoje 
bardzo istotne konsekwencje. 

Wprawdzie większość przepisów działu VI nie nadaje się do za-
stosowania w tych postępowaniach, jednakże mógłby być i powinien 
być zastosowany przepis art. 6942

 Kodeksu postępowania cywilnego 
określający właściwość sądu w postępowaniu rejestrowym. Brak jego 
zastosowania oznacza, że właściwość miejscowa sądu w postępowaniu 
przedrejestrowym wyznaczona jest przez art. 508 § 1 Kodeksu postę-
powania cywilnego45, który stanowi, że jeżeli właściwość miejscowa 
nie jest oznaczona w przepisie szczególnym, wyłącznie właściwy jest 
sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w razie braku miejsca za-
mieszkania sąd miejsca jego pobytu. Tymczasem sądem właściwym 

44 
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miejscowo w postępowaniach nadzorczo – pomocniczych powinien 
być sąd właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, którego postę-
powanie dotyczy, i to nie tylko ze względów czysto pragmatycznych, 
chodzi np. o dostępność akt rejestrowych, ale także dlatego, jak się 
wydaje przede wszystkim, że postępowania te dotyczą podmiotów reje-
strowych, a część z nich np. ustanowienie likwidatora, skutkuje wpisem 
do rejestru. Aktualnie powszechną praktyką jest składanie wniosków 
o wszczęcie tych postępowań do sądów rejestrowych właściwych ze 
względu na siedzibę podmiotu rejestrowego, ale nie zmienia to faktu, 
jak się wydaje, obowiązująca regulacja nie daje do tego podstaw. 

Podsumowując wydaje się, że art. 6941 § 2 jest wadliwy, ponieważ 
zbiór postępowań, do których odsyła, wydaje się pusty. Nie należą 
do niego ani postępowania przed sądami prowadzącymi inne rejestry 
ani sprawy należące do kompetencji nadzorczo – pomocniczych sądu 
rejestrowego. Jego modyfikacja wydaje się możliwa w dwojaki sposób. 
Po pierwsze możliwe jest uchylenie po prostu paragrafu 2, co wszakże 
nie prowadzi do żadnej merytorycznej zmiany. Albo druga możliwość 
- doprecyzowanie paragrafu 2 poprzez wskazanie, że odsyła on do 
innych postępowań prowadzonych przez sąd rejestrowy. Ta propozy-
cja ma swoje praktyczne, konkretne implikacje, ponieważ dopuściłaby 
referendarzy sądowych do orzekania w postępowaniach nadzorczo – 
pomocniczych.

I tutaj krótka dygresja dotycząca referendarzy. Zgodnie z 5091 § 
2 46czynności w postępowaniu rejestrowym może wykonywać także 
referendarz sądowy z wyłączeniem prowadzenia rozprawy. Zresztą 
wszyscy wiemy, że w praktyce orzekanie w postępowaniu, czy są-
dzie rejestrowym przez sędziów należy raczej do rzadkości. Zadania 
sędziów polegają głównie na rozpatrywaniu skarg na orzeczenia 
referendarzy sądowych. Jednakże orzekanie przez referendarzy 
w innych postępowaniach toczących się przed sądem rejestrowym 
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w szczególności w postępowaniach nadzorczo - pomocniczych wy-
daje się dyskusyjne. Ogólną podstawą ustrojową orzekania przez 
referendarzy jest art. 147 § 1 prawa o ustroju sądów powszechnych, 
który stanowi, że określone w przepisach czynności należące do 
sądów w zakresie ochrony prawnej wykonują referendarze sądowi.47 
Konfrontacja tego przepisu z art. 5091 § 2 oraz art. 6941 § 1 48nie po-
zostawia zatem wątpliwości, że referendarz sądowy jest uprawniony 
jedynie do orzekania w sprawach rejestrowych. Pierwotnie, do dnia 
2 marca 2006, art. 147 § 1 prawa o ustroju sądów powszechnych49, 
miał nieco inne brzmienie. Stanowił, że w sądach rejonowych 
i okręgowych do wykonywania określonych czynności należących 
do sądów w zakresie ochrony prawnej, a w szczególności postępo-
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wania w sprawach związanych z prowadzeniem ksiąg wieczystych 
i rejestrów sądowych zatrudniani są referendarze sądowi. Można 
przypuszczać, że wyeliminowanie z tekstu tego przepisu sformuło-
wania mówiącego o dopuszczalności orzekania przez referendarzy 
w postępowaniach związanych z prowadzeniem rejestrów sądowych 
wynikało nie tyle z woli wprowadzenia ograniczeń w tej kwestii, co 
wiązało się ze zmianą koncepcji przykładowego określania kompe-
tencji referendarzy w regulacji ustrojowej na rzecz określania ich 
w unormowaniach specjalnych, a w szczególności KPC. Szczegól-
nie, że zakres kompetencji referendarzy sądowych, jest jak wiemy, 
sukcesywnie poszerzany, co dotyczy także postępowania rejestro-
wego. Niemniej jednak ustawodawca musiał mieć świadomość, że 
zważywszy na pojęcie postępowania rejestrowego i wątpliwości co 
do rzeczywistego zakresu odesłania z art. 6941 § 2 zmiana zostanie 
odczytana jako ograniczenie do orzekania przez referendarzy jedy-
nie w sprawach o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Tymcza-
sem regulacja ograniczająca kompetencje referendarzy sądowych 
jedynie do spraw rejestrowych nie wydaje się zasadna. Większość 
postępowań nadzorczo – pomocniczych nie wiąże się ze sprawowa-
niem wymiaru sprawiedliwości i tego rodzaju sprawy w znakomitej 
większości mogłyby być przez referendarzy rozpoznawane. Nie ma 
przecież przeszkód, żeby referendarz wyznaczył biegłego rewiden-
ta, czy przyznał mu wynagrodzenie, czy wyznaczył przechowawcę 
ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki handlowej.

Drugie zagadnienie, co do którego chciałbym zabrać głos, to pro-
blem legitymacji procesowej w postępowaniu o dokonanie pierw-
szego wpisu. Legitymacja procesowa w przeciwieństwie do zdolno-
ści sądowej nie jest kwalifikacją podmiotu, lecz uprawnieniem do 
inicjowania - legitymacja czynna - bądź brania udziału w postępo-
waniu - legitymacja bierna. Określenie, komu przysługuje legityma-
cja ma istotne znaczenie, ponieważ stwierdzenie jej braku generuje 
konieczność oddalenia wniosku przy legitymacji czynnej, zaś przy 
legitymacji biernej generuje konieczność wydania postanowienia 
o odmowie dopuszczenia uczestnika do dalszego udziału w sprawie. 
Jak wiemy podmiotem uprawnionym do zainicjowania postępowa-
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nia rejestrowego jest zasadniczo podmiot podlegający wpisowi do 
rejestru. Mówi o tym art. 6943 § 1.50 Jednakże większość podmiotów 
rejestrowych uzyskuje zdolność sądową dopiero z chwilą rejestracji. 
Jasne jest więc, że legitymacja procesowa nie może im przysługiwać 
w postępowaniu o dokonanie pierwszego wpisu. Dlatego też art. 
6943 § 1 stanowi o możliwości odrębnego uregulowania tej kwestii 
w przepisach szczególnych. Te regulacje szczególne można podzielić 
na dwie grupy. Do pierwszej należy zaliczyć przepisy, które w postę-
powaniu o dokonanie pierwszego wpisu legitymację czynną przyznają 
innym osobom niż podmiot rejestrowy bądź nie przyznają jej niko-
mu. Druga grupa obejmuje przepisy przyznające legitymację w postę-
powaniu o dalszy wpis w rejestrze. Katalog podmiotów rejestrowych, 
którym przysługuje legitymacja czynna w postępowaniu o dokonanie 
pierwszego wpisu jest niezbyt szeroki, jak wiemy w szczególności 
obejmuje spółki kapitałowe w organizacji. Pozostałe podmioty reje-
strowe nie posiadają legitymacji czynnej w postępowaniu o pierwszy 
wpis w rejestrze z bardzo prostego powodu, nie mają zdolności są-
dowej. Legitymowanych do zgłoszenia wniosku do rejestru wskazują 
jednak przepisy szczególne w odniesieniu do poszczególnych typów 
podmiotów. I tak np. w postępowaniu o wpis do rejestru handlowej 
spółki osobowej legitymację posiadają jej wspólnicy. Wynika to z art. 
26 § 3 Kodeksu spółek handlowych51 oraz przepisów nakazujących 
stosowanie tego przepisu odpowiednio do pozostałych typów spół-
ek handlowych. Ale co tutaj wydaje się ważne, istnieje także grupa 
podmiotów rejestrowych, które zdolność sądową uzyskują dopiero 
z chwilą rejestracji, a mimo to przepisy ustrojowe nie wskazują osób 
50 
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legitymowanych do złożenia wniosku o pierwszy wpis do rejestru. 
Należą do takich podmiotów fundacje, spółdzielnie, przedsiębior-
stwa państwowe, instytuty badawcze, towarzystwa ubezpieczeń wza-
jemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, instytucje gospodarki 
budżetowej, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, Związek Rze-
miosła Polskiego. Należały także samodzielne publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej, ale z uwagi na pewne zmiany wynikające z usta-
wy o działalności leczniczej w tym zakresie wydaje się, że problem 
już nie istnieje. Brak wskazania osób legitymowanych wskazanych 
do zgłoszenia powyżej wskazanych podmiotów do rejestru, jak się 
wydaje, stanowi niedopatrzenie ustawodawcy. Trudno w inny sposób 
wytłumaczyć, dlaczego w odniesieniu do części podmiotów ustawy 
szczególne wskazują legitymowanych, a w odniesieniu do innych tego 
nie czynią. Należy więc zalecać ustawodawcy dokonanie stosownych 
modyfikacji regulacji, by wadliwość tę wyeliminować. De lege ferenda 
wydaje się, że chociaż pomiędzy poszczególnymi podmiotami reje-
strowymi zachodzą niekiedy znaczne różnice konstrukcyjne, zasadą 
powinno być, że zgłoszenia do rejestru nie dokonują przyszli człon-
kowie organów - organów jeszcze wtedy nie ma - lecz założyciele, 
ewentualnie komitet założycielski, organ założycielski, fundator.

I ostatnia grupa zagadnień, problem zawieszenia postępowa-
nia rejestrowego z uwagi na prejudycjalność. Jest to dość częsta 
przyczyna zawieszania postępowania rejestrowego, jeżeli wynik 
postępowania rejestrowego zależy od innego toczącego się postę-
powania cywilnego. Przedmiotem tego postępowania najczęściej 
jest istnienie materialnej podstawy wpisu. W szczególności cho-
dzi tutaj o procesy o uchylenie, czy stwierdzenie nieważności lub 
ustalenie istnienia uchwały wspólników lub akcjonariuszy spółek 
kapitałowych, a także uchylenie bądź ustalenie nieistnienia uchwały 
walnego zgromadzenia członków spółdzielni ewentualnie ustalenie 
istnienia bądź nieistnienia prawa lub stosunku prawnego. Zagad-
nienie to wymaga omówienia, nie tyle z uwagi na złożoność tego 
problemu, co relacje podstaw zawieszenia podstaw postępowania 
z Kodeksu postępowania cywilnego z przepisami art. 249 § 2 i art. 
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423 § 1 Kodeksu spółek handlowych.52 Przepisy te stanowią, że 
zaskarżenie uchwały wspólników, walnego zgromadzenia akcjona-
riuszy także nie wstrzymuje postępowania rejestrowego, jednakże 
sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie po przeprowadzeniu 
rozprawy. Powstaje tu pytanie, jaki jest charakter tych przepisów 
i ich relacja do art. 177 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywil-
nego53, czyli ogólnej podstawy zawieszenia ze względu na preju-
dycjalność. Wydaje się, że przepisy 249 § 2 i art. 423 § 1 Kodeksu 
spółek handlowych nie stanowią samodzielnej podstawy zawiesze-
nia postępowania rejestrowego, a mają charakter instruktażowy, 
tzn. podkreślają, że zaskarżenie uchwały nie ma wpływu na bieg 
postępowania rejestrowego. Potwierdza to, jak się wydaje, ich ratio 
legis jaką była chęć przeciwdziałania tzw. szantażowi korporacyj-
nemu, zaskarżaniu uchwał zgromadzeń wspólników, czy walnych 
zgromadzeń akcjonariuszy jedynie w celu późniejszego wymuszenia 
wynagrodzenia, czy w istocie haraczu za wycofanie pozwu o uchy-
lenie lub stwierdzenie nieważności uchwały, a nie było tym ce-
lem stworzenie samodzielnej podstawy zawieszenia postępowania. 
Specyfiki tych przepisów należy raczej upatrywać w nałożeniu na 
sąd obowiązku przeprowadzenia rozprawy w przedmiocie zawie-
szenia postępowania. Stanowią więc one tylko przepisy szczególne 
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w stosunku do art. 183 Kodeksu postępowania cywilnego54, który 
pozwala na wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania na 
posiedzeniu niejawnym i jednocześnie wyłączają dopuszczalność 
orzekania o zawieszeniu postępowania przez referendarza sądowe-
go, który jak wiemy rozprawy prowadzić nie może.

Ostatnia kwestia podsumowująca tę grupę zagadnień. Wydaje 
się, że regulacja art. 249 § 2 i art. 423 § 1 Kodeksu spółek han-
dlowych jest niespójna z innymi unormowaniami, które przewi-
dują zaskarżenie uchwał stanowiących materialne podstawy wpisu 
w rejestrze np. art. 42 § 4 prawa spółdzielczego, art. 189 Kodeksu 
postępowania cywilnego w związku z art. 42 § 9 prawa spółdziel-
czego. I tak np. wniesienie powództwa o ustalenie nieistnienia 
uchwały może spowodować zawieszenie postępowania rejestrowe-
go bez konieczności przeprowadzenia rozprawy. Podobnie rzecz 
będzie się miała z zaskarżeniem walnego zgromadzenia członków 
spółdzielni. De lege ferenda wydaje się zasadne przeniesienie regula-
cji rejestrowej do np. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym albo 
do Kodeksu postępowania cywilnego i nadanie charakteru uniwer-
salnego normom zawartym dotychczas w art. 249 § 2 i art. 423 § 
1 Kodeksu spółek handlowych, a zaś de lege lata należałoby chyba 
zalecać sądom rejestrowym, aby w przypadkach nie objętych hipo-
tezą tych przepisów rozważyć wyznaczenie rozprawy na ogólnej 
podstawie z 514 § 1 zdanie 2 Kodeksu postępowania cywilnego55. 
Rozprawa przeprowadzona przez sąd rejestrowy w związku z za-
skarżeniem uchwały stanowiącej podstawę wpisu ma tę zaletę, że 
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pozwala sądowi na bardziej wszechstronną ocenę, na ile powódz-
two może okazać się skuteczne a w konsekwencji wpłynąć także 
na aktualność dokonywanego wpisu. Oczywiście, doniosłość tego 
typu zagadnień będzie teraz znacznie wyższa w przypadku wpisów 
konstytutywnych. 
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VII. DYSKUSJA

(Głos z Sali)
Postanowiłem pytanie adresować do Pana Profesora Herbeta. 

Dotyczyć będzie podniesionego pod koniec wypowiedzi problemu 
rejestrowania spółek cywilnych. Tu problem jest dość palący, dotkli-
wy. Już nie chcę tutaj tych argumentów profesora ponawiać, choćby 
ze względu na skalę, bo jak wiemy nadal mamy spółek cywilnych ok. 
ćwierć miliona funkcjonujących w Polsce i rozwiązanie tego problemu 
mogłoby dotyczyć działań w tym kierunku jak wciągnąć je do systemu 
rejestrowego, do rejestru przedsiębiorców. Tu się pojawiają się takie 
oczywiście możliwości. Można by było wdrożenie tego zaproponować, 
choćby np. żeby sami wspólnicy jako przedsiębiorcy zgłaszali się do 
rejestru przedsiębiorców. Tylko jak wiadomo nadal ten system rejestro-
wania ich pozostałby rozproszony, czyli, że większość tych problemów, 
z którymi się w tej chwili borykamy nadal by pozostało aktualnych. Al-
ternatywa w postaci np. rejestrowania spółki jako takiej, spółki cywilnej 
tu napotyka pewne trudności. Po pierwsze dlatego, że spółka cywilna 
nie jest przedsiębiorcą, ale co ważniejsze ona nawet nie ma podmio-
towości prawnej i zdolności do występowania w takim postępowaniu. 
Pan dr Zdanikowski mówił o legitymacyjnych problemach i też na to 
zwracał uwagę. Może warto by było się zastanowić, czy zamiast prze-
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skakiwać te problemy, które tylko tutaj sygnalizuję, nie prościej byłoby 
powrócić do modelu, który obowiązywał do 2009 roku, czyli nałożyć 
na spółki cywilne, te większe spółki cywilne, oczywiście problem po-
zostaje jaka skala rozmiarów tej działalności, by trzeba było ją brać 
pod uwagę, nałożyć na nie po prostu obowiązek przekształcenia się 
w spółki jawne. Te spółki podlegałyby rejestracji. Większe spółki pod-
legałyby rejestracji tylko nie jako spółki cywilne, a jako spółki jawne. 
Poprosiłbym o opinię.

DR HAB. ANDRZEJ HERBET
Kierownik Katedry Prawa Handlowego Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego

Rzeczywiście paleta istniejących tu możliwości jest szeroka. Zga-
dzam się z opinią, że rozwiązywanie problemów docelowo i prawi-
dłowe systemowo należałoby rozpocząć od określenia jasnego i pre-
cyzyjnego pożądanego przez ustawodawcę pola zastosowania spółki 
cywilnej i przede wszystkim, zanim przejdziemy do tych aspektów czy-
sto rejestrowych, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie to pole 
zastosowania spółki cywilnej ma być. Czy ona ma być, tak jak jest to 
dzisiaj, alternatywą zależną wyłącznie od woli wspólników w stosun-
ku do handlowych spółek osobowych, czy szerzej handlowych spółek 
w ogóle, czy też zakres zastosowania tej formy organizacyjno – prawnej 
z pewnych względów ma być ograniczony. Osobiście jestem zwolenni-
kiem tego ostatniego rozwiązania. Nie ukrywam, że zmiana art. 26 § 4 
Kodeksu spółek handlowych, którą oceniam jednoznacznie krytycz-
nie i to nie tylko z tego względu, że uważam, że to jest taka, może za 
duże słowo nieco demoralizująca rejterada ustawodawcy od koncepcji, 
która przez ileś tam lat funkcjonowała i to funkcjonowała całkiem 
nieźle, powiedzmy sobie to w ten sposób, ale także z tego względu, 
że przedsiębiorcy prowadzący w formie spółki cywilnej ogólną dzia-
łalność w niektórych jednak przypadkach ten liberalizm ustawodawcy 
pozwalający na prowadzenie tej działalności bez żadnych ograniczeń 
czasowych, przychodowych, czy innych jest niedźwiedzią przysługą, 
o której charakterze rzeczywistym przekonują się wspólnicy dopiero 
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w sytuacjach problemowych, takich jak wystąpienie jednego z nich, 
inne zmiany składu osobowego. Kiedy okazuje się, niekiedy nawet po 
wielu latach, że oto ,np. zmiany osobowe dokonane w spółce są niesku-
teczne ze względu, np. na brak zachowania formy aktu notarialnego, 
ze względu na to, że w skład majątku wspólnego wchodziła nieru-
chomość. Te problemy można by mnożyć. Moim zdaniem one dość 
jednoznacznie wskazują na to, że jednak, co byśmy nie mówili i jak li-
beralnie nie patrzylibyśmy na problem funkcjonowania spółki cywilnej, 
to w obecnym kształcie nie jest to forma adekwatna do prowadzenia 
działalności na dużą skalę. To jest oczywiście niekiedy niepopularne, 
ale wydaje mi się, że ustawodawca nie starając się paternalizować ob-
rotu gospodarczego, powinien jednak wskazywać dość jednoznaczne 
ramy w jakich, nie ze względu na jego jakieś arbitralne zachcianki, ale 
ze względu na bezpieczeństwo obrotu stosowanie tej formy jest moż-
liwe. Osobiście uważam, że na dłuższą metę sytuacja, w której dziś 
jesteśmy, jest nie do przyjęcia. Uważam, że w sytuacji, kiedy spółka 
cywilna może bez żadnych limitów, jeżeli chodzi o wolumen przycho-
dów prowadzić działalność gospodarczą, to albo trzeba powiedzieć „a” 
i wprowadzić tak jak to było do roku 2009 obowiązek przekształcenia 
powyżej pewnego wolumenu albo powiedzieć „b” i wzmocnić pozy-
cję tej spółki wyposażając ją w odrębną zdolność prawną. Ale wtedy 
pojawia się pytanie bazujące na brzytwie Ockhama, a po co nam taka 
spółka cywilna upodmiotowiona, która w 99,99 % będzie identyczna 
z istniejącą już formą spółki jawnej. Ja przywołuję zwłaszcza przy-
kład węgierski. Węgrzy nowelizując swoje prawo cywilne postanowili 
sobie to pytanie w sposób frontalny i zrezygnowali w ogóle ze spółki 
cywilnej jako formy prowadzenia działalności i z automatu wszystkie 
spółki cywilne, które do tej pory działały, stały się spółkami jawny-
mi. Nie namawiam do tak radykalnych pociągnięć, ale to pokazuje, że 
można ten obszar w jakiś sposób ucywilizować. Natomiast problem, 
o którym ja mówiłem, to jest interwencja na zasadzie takiej najmniej 
koniecznej, jak to tylko można, tzn. że oczywiście stworzenie regulacji 
czy modyfikacja regulacji np. ustrojowych dotyczących spółki cywilnej 
wymaga czasu, a z drugiej strony ustawodawca nie będzie skłonny 
do wycofywania się z kolei z tych zmian, które zostały wprowadzone 
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w roku 2009, to takim środkiem na zasadzie interwencji z konieczności 
moim zdaniem byłoby nie tyle rejestrowanie spółek cywilnych jako 
takich, ale przynajmniej ujawnienie w ewidencji informacji dotyczących 
chociażby sposobu reprezentacji przyjętego przez wspólników. Dlate-
go, że dzisiaj kontrahenci są w patowej sytuacji, ponieważ docieramy 
do oczywiście powszechnie dostępnych wydruków z ewidencji i mamy 
tam informację, że przedsiębiorca prowadzi działalność na podstawie 
umowy spółki cywilnej i nic poza tym. Jeżeli chcemy ustalić np. zasady 
reprezentacji w tej spółce, ewidencja nam na to nie pozwala, ani żaden 
rejestr. Musimy docierać do umowy. Z tym się wiążą kolejne problemy. 
Fakt, że zasady reprezentacji nie są ujawniane to znaczy, że nie ma żad-
nych domniemań z tym związanych, to znaczy, nawet jeżeli ja dotrę do 
tej umowy i przekonam się, że wspólnicy są uprawnieni do reprezen-
tacji każdy samodzielnie, i w oparciu o te informacje dokonam z nimi 
transakcji a po miesiącu jeden z nich powie nie, nie my dwa tygodnie 
później zmieniliśmy tę umowę i teraz jest model reprezentacji łącznej, 
w związku z tym umowa zawarta przez Pana z jednym ze wspólników 
jest nieskuteczna i oczywiście będzie tu coś na rzeczy. Tak bym to 
sytuował. Problem spółek cywilnych wymaga rozwiązania w sposób 
systemowy. Natomiast, jeżeli z pewnych względów nie możemy sobie 
na to pozwolić, to wydaje mi się, że powinniśmy reagować przynaj-
mniej na te elementy takie najbardziej palące, newralgiczne z punktu 
widzenia bezpieczeństwa obrotu prawnego. 

DR GRZEGORZ NITA – JAGIELSKI 
Instytut Nauk Prawnych PAN

Ja chciałbym powiedzieć jeszcze dwa słowa na temat wspomnia-
nego art. 26 § 4 Kodeksu spółek handlowych. W roku 2009 mieliśmy 
okazję prowadzić w naszej katedrze badania dotyczące właśnie tegoż 
przekształcenia. Te badania pokazały jasno, że co do zasady przedsię-
biorcy wspólnicy spółek cywilnych, którzy przekształcili się na mocy 
ówcześnie obowiązującego art. 26 § 4 w spółkę jawną byli niezadowo-
leni z przekształcenia, natomiast nie wskazywali żadnych powodów 
tego niezadowolenia. Można było wręcz powiedzieć, że to było nieza-
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dowolenie tylko z tego powodu, że ustawodawca nakazuje taki ruch. 
Natomiast jednocześnie wskazując swoje niezadowolenie z funkcjonu-
jącego mechanizmu wykazywali szereg zalet i per saldo wskazywali, że 
spółka jawna jest dla nich o wiele korzystniejszą konstrukcją prawną. 
To tyle, jeżeli chodzi o badania empiryczne i o problem art. 26 § 4.

Kwestia, którą chciałbym poruszyć, to problem wykreślenia z Krajo-
wego Rejestru Sądowego spółek tzw. skrajnie niewypłacalnych. Mówiąc 
ściślej chodzi o sytuację, w której spółka składa wniosek o ogłoszenie 
upadłości i tenże wniosek jest oddalany na podstawie art. 13 z argumen-
tacją, że spółka nie posiada wystarczających środków na zabezpiecze-
nie kosztów postępowania upadłościowego. Nasuwa się zatem pytanie 
o dalszy byt prawny takiej spółki. Wiemy, że już na tym etapie w tym 
stanie faktycznym nie jesteśmy w stanie poprowadzić postępowania upa-
dłościowego, bo nie ma środków, bo zostało wydane prawomocne po-
stanowienie. Alternatywą mogła być likwidacja takiej spółki, ale art. 270, 
który wskazuje przyczyny rozwiązania, w tym przypadku spółki z o.o., 
wskazuje jako przyczynę ogłoszenie upadłości, natomiast pomija kwestię 
prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na 
brak środków. Taka sytuacja prowadzi do tego, że de facto nie ma instru-
mentów, by wykreślić taką spółkę z rejestru. Na skutek czego w obrocie 
gospodarczym funkcjonuje bardzo wiele spółek kapitałowych, właśnie 
w szczególności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które istnieją 
jedynie na papierze. Natomiast wspólnicy już zaprzestali prowadzenia 
działalności. Często te spółki są w znacznym bądź mniejszym stopniu 
zadłużone. Wydaje się w związku z tym, iż należałoby się zastanowić nad 
wprowadzeniem odrębnej procedury, która pozwalałaby na wykreślenie 
z Krajowego Rejestru Sądowego spółek, co do których zostało prawo-
mocnie oddalony wniosek o ogłoszeniu upadłości.

DR HAB. ANDRZEJ HERBET
Kierownik Katedry Prawa Handlowego Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego

Rzeczywiście takie postępowanie uproszczone funkcjonuje także 
w prawie niemieckim. Mamy rzeczywiście do czynienia z pewnym 
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paradoksem, bo zmuszamy wspólników, znaczy przepisy określające 
katalog przyczyn rozwiązania, nie wymieniają jako przyczyny rozwią-
zania takiej sytuacji i zmuszamy tak naprawdę wspólników, jeżeli chcą 
zakończyć byt prawny spółki, do podjęcia takiej uchwały, nie zawsze 
jest to na takim etapie zapaści, nie zawsze jest to łatwe.

ANETA KOMENDA
Departament Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Chciałabym poruszyć kwestię podmiotów wobec których sąd upa-
dłościowy wydał wyrok oddalający wniosek o ogłoszenie upadłości, 
ale też wszelkich innych podmiotów, które de facto tej działalności nie 
prowadzą. W tej chwili w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace 
analityczne nad wprowadzeniem rozwiązania, które umożliwiałoby 
wykreślanie z Krajowego Rejestru Sądowego tego typu podmiotów, 
mówiąc na razie bardzo ogólnie, bez przeprowadzania postępowania 
likwidacyjnego, które z założenia jest kosztowne, a przecież nie ma 
kto za to zapłacić, nie tylko co do spółek, ale wszelkich podmiotów, 
które do KRS są wpisane. Opinia w tym zakresie została sporządzona 
przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości i wpłynęła do Ministerstwa, 
o ile dobrze pamiętam, pod koniec października tego roku. Tego typu 
pierwsze przymiarki i projekty w tej chwili powstają. Musimy jeszcze 
rozważyć jedną kwestię, a mianowicie dopuszczalności takiego wykre-
ślenia z punktu widzenia regulacji unijnych, czyli mówiąc krótko, czy 
prawo unijne pozwoli nam na wprowadzenie tego typu regulacji. Mamy 
nadzieję, że będzie to możliwe dlatego, że jak Pan Profesor wspomniał, 
tego typu rozwiązania funkcjonują w innych państwach i w Wielkiej 
Brytanii, w Austrii, w Niemczech. Możemy również się zastanowić nad 
określeniem szerszego katalogu przesłanek pozwalających na tego typu 
wykreślenie, które też będą działały wobec pewnej grupy podmiotów 
mobilizująco, np. tak jak jest w Austrii, jeżeli spółka przez dwa lata 
pod rząd pomimo wezwania sądu rejestrowego nie składa sprawoz-
dania finansowego, sąd rejestrowy wykreśla ją z rejestru w ogóle bez 
przeprowadzania likwidacji, a gdy nie ma adresu członków zarządu, 
również bez powiadamiania członków zarządu. Tego typu prace są 
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prowadzone. To jest bardzo poważny problem dla sądów rejestrowych, 
ponieważ on generuje np. coroczną potrzebę generowania postępowań 
przymuszających wobec takich podmiotów ze względu na nie złożenie 
sprawozdania finansowego, co powoduje tylko ten skutek, że sądy re-
jestrowe są zarzucane tego typu postępowaniami w bardzo dużej skali, 
a są to z założenia postępowania nieefektywne i kosztowne. Wycho-
dząc z założenia, że jednak sąd rejestrowy w swojej działalności powi-
nien się skupić na rozstrzyganiu wniosków, czy działalności z urzędu 
wobec podmiotów, które rzeczywiście na rynku funkcjonują, będziemy 
zmierzali ku temu, aby tego typu postępowania były możliwe i tego 
typu podmiotów można się było z rejestru bez likwidacji pozbywać 
poprzez wykreślenie.

DR HAB. MONIKA TARSKA
Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN  
oraz w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego  
Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie

Problem, który Państwo tutaj poruszyli, rzeczywiście jest proble-
mem rzeczywistym, który istnieje. Bardzo się cieszę, że jest on po-
dejmowany i prace w tym temacie się toczą. Natomiast, a propos tej 
propozycji wykreślania z rejestru, ja myślę, że należy uważać z takim 
postępowaniem, bo zwróćcie Państwo uwagę, na to co się dzieje z ma-
jątkiem takiej spółki. Jeśli ją wykreślimy, pozostaje sfera praw i struk-
tura obowiązków. My już dziś mamy szereg problemów. To nurtuje 
bardzo sądownictwo, zresztą również dużo o tym dyskutuje się w pi-
śmiennictwie, co w sytuacji normalnej likwidacji spółki, gdy pojawi 
się majątek już po wykreśleniu. Ja bym z większą ostrożnością z tym 
ostatecznym instrumentem działała. Natomiast można, to nie jest naj-
lepsze rozwiązanie, ale w ramach dotychczasowych środków art. 24, 
który po tej gradacji środków jakie ma sąd rejestrowy tj. przymuszania, 
wzywania, po prostu traktować taki podmiot rejestrowy grzywnami. 
Jak pokazuje doświadczenie najbardziej dolegliwe jest, gdy przedsię-
biorca „dostanie po kieszeni”.
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ANETA KOMENDA
Departament Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Takie postępowanie, o którym Pani Profesor wspomniała, to jest 
pewien łańcuszek działań, które sąd rejestrowy powinien podejmo-
wać. Niemniej jednak proszę wierzyć, że jak tutaj na pewno sędziowie 
rejestrowi potwierdzą, są to działania nieefektywne bo, jeżeli Pani 
Profesor mówi, że należałoby nakładać grzywny, to ja odpowiem nie 
ma na kogo, ponieważ tego typu spółki nie mają zarządów. Bardzo 
często w tej chwili w praktyce zdarza się, że zarządy są odwoływane, 
nawet w momencie, kiedy sąd już wszczyna postępowanie przymu-
szające, to takie zarządy są odwoływane. Coraz częściej odwołanie 
zarządu przez nawet jednoosobowego wspólnika spółki z o.o. sta-
je się narzędziem, czy takim sposobem na porzucenie spółki bez 
konieczności przeprowadzania jej likwidacji. Ja w pełni podzielam 
obawy Pani Profesor co do kwestii majątkowych i my o tym nie za-
pominamy. Przecież te kwestie majątkowe w tej chwili też będą mu-
siały zostać rozstrzygnięte wobec podmiotów wpisanych do dawnych 
rejestrów, z którymi jest problem, a przecież też pojawiają się pro-
blemy z majątkiem podmiotów, które przeszły likwidacje. Więc tutaj 
potrzebne są rozwiązania w tym zakresie i nie zapominamy o tym. 
Myślę nawet, że, gdyby się okazało, bo sąd rejestrowy pewne czyn-
ności sprawdzające pewnie musiałby wykonać, gdyby się okazało, że 
podmiot ma majątek, to pewnie była by to przesłanka do tego, żeby 
go jednak z rejestru nie wykreślać. Zobaczymy w jakim kierunku 
pójdą te rozwiązania i co nam się uda wypracować. Natomiast na 
pewno jest to kwestia, o której nie zapominamy.

DR HAB. MONIKA TARSKA
Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN  
oraz w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego  
Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie

To bardzo cieszy, natomiast odnośnie do tej kwestii odwoływania 
członków zarządu, czy wygasania mandatów, przecież to mogą być 
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działania ze strony wspólników i braku zarządów. Podmiotem obowią-
zanym i uprawnionym jest spółka. Więc, czy nie sięgnąć tutaj do insty-
tucji kuratora, możliwości ustanowienia przez sąd kuratora w sytuacji, 
gdy brak jest organu, chociażby art. 42. Ale, to jest oczywiście szersze.

ANETA KOMENDA
Departament Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Moje pytanie dotyczy tego, kto za tego kuratora zapłaci. Jeżeli ta 
spółka ma majątek, to nie ma problemu, ale proszę zwrócić uwagę, jak to 
wygląda w praktyce. Wiemy, że nie ma zarządu. Sąd rejestrowy chce usta-
nowić kuratora. Mamy kandydata, zresztą nie ma w ogóle kandydatów 
na kuratorów, bo nikt nie chce się zgodzić by być kuratorem niepewnym 
będąc, czy dostanie za tą pracę wynagrodzenie, czy nie. Nawet, jeżeli 
ustanowimy Jana Kowalskiego kuratorem, ale on przychodzi i mówi, ale 
proszę mi powiedzieć, kto mi za to zapłaci. A my odpowiadamy, jeżeli 
spółka ma majątek, to Pan dostanie wynagrodzenie, a jeżeli nie, to nie. 
Przecież sąd rejestrowy nie posiada wiedzy na ten temat, czy spółka 
majątek posiada, czy nie. I każdy wtedy mówi: nie dziękuję. Ja się nie 
zgadzam na to, żeby być kuratorem, bo ja nie wiem, czy ja dostanę z tego 
tytułu wynagrodzenie. Tu są ogromne problemy i też w tej chwili skie-
rowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zapytanie i prośba o opinię 
do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego o ewentualne rozszerzenie 
kompetencji kuratora z 42 Kodeksu cywilnego również o możliwość 
reprezentowania spółki, do czasu wybrania nowego zarządu bądź jej 
likwidacji z jednoczesnym obciążeniem. Tutaj pewnie powiem coś, co 
pewnej grupie się nie spodoba, obciążenie wspólników kosztami dzia-
łania kuratora. Czyli ustawodawca mówi w ten sposób, jeżeli wspólniku 
będąc uprawnionym i zobowiązanym do wyboru członków zarządu nie 
wykonujesz tego obowiązku i prawa jednocześnie, to w takim razie sąd 
rejestrowy ustanowi kuratora, który do czasu powołania zarządu bądź 
likwidacji spółki będzie miał prawo reprezentacji tego podmiotu, ale ty 
za to zapłacisz. Nie bardzo widzimy podstawy do tego, żeby Skarb Pań-
stwa w takiej sytuacji obciążać kosztami działania kuratora. Tylko jako 
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ciekawostkę powiem Państwu, że w tej chwili do Krajowego Rejestru Są-
dowego wpisanych jest ok. 10 000 spółek i 5 000 osób prawnych, które 
nie mają zarządu. Jest to liczba pewna, bo wiemy, że te rubryki są puste. 
Ile jest podmiotów, których skład zarządu jest nieaktualny, bo np. wyga-
sły mandaty, tego nie wiemy. Więc proszę sobie wyobrazić, że przy tej 
liczbie 15 000, że w tej chwili powinny sądy rejestrowe znaleźć, ustano-
wić kuratorów, a Skarb Państwa im zapłacić. Idąc krok dalej uprawnienia 
kuratora są tak naprawdę iluzoryczne. Bo, jeżeli on ma wyłącznie pra-
wo wykonania czynności, które mają doprowadzić do powołania władz 
spółki, bo tak to wygląda z 42, a wspólnicy nie chcą powołać zarządu, to 
kurator nie ma takiej mocy, żeby móc wspólników zmusić do powołania 
zarządu. Bo może zwołać walne zgromadzenie, ale wspólnicy nie muszą 
się stawić, a nawet jak się stawią, to uchwała nie będzie podjęta zgodnie 
z umową i nie dojdzie do wyboru zarządu. Te uprawnienia kuratora są 
iluzoryczne. Im dalej idziemy w tym postępowaniu tym więcej proble-
mów się pojawia.

DR HAB. ANDRZEJ HERBET
Kierownik Katedry Prawa Handlowego Katolickiego  
Uniwersytetu Lubelskiego

Dlatego te rozwiązania należy przeciąć na jak najwcześniejszym 
etapie. Zresztą, rozwiązania, o których Pani wspomniała, wcale nie jest 
zupełnie nowatorskie. Przecież trzeba wskazać, że w trakcie ostatniej 
nowelizacji niemieckiej ustawy o spółce z o.o. ustawodawca niemiecki 
właśnie wprowadził tego typu rozwiązanie. Wspólnicy odpowiadają za 
skutki funkcjonowania spółki pozbawionej zarządu. Jeżeli, tolerują sy-
tuację, w której spółka jest pozbawiona swojego regularnego organu, to 
oni za to odpowiadają swoim majątkiem osobistym. Niewątpliwie części 
tych problemów pozwala to uniknąć. Natomiast wydaje mi się, że mimo 
wszystko te środki prawne warto byłoby różnicować w zależności od 
tego, czy mamy już rozstrzygnięcie sądu upadłościowego prawomocne, 
stwierdzające brak masy (to wtedy sytuacja jest jasna i potrzebujemy tyl-
ko szybkiej ścieżki do wykreślenia spółki) i sytuacje, w których takiego 
rozstrzygnięcia wiążącego brak. Potencjalnie tutaj możemy, postępując 
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zbyt gwałtownie „wylać dziecko z kąpielą” i doprowadzić do pokrzyw-
dzenia interesów wierzycieli. Tutaj instrumentem dostatecznym, w mo-
jej przynajmniej ocenie, jest instrument w postaci decyzji o rozwiązaniu 
spółki przy oczywiście odpowiednim rozłożeniu odpowiedzialności ma-
jątkowej za dalszy przebieg czynności, czyli przeniesieniem tej czynności 
na wspólników, jeżeli nie ma zarządu.

PAN MACIEJ RUBAJ 
Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa

To o czym tutaj rozmawiamy, stosujemy od strony praktycznej, 
czyli badanie przedsiębiorców zarówno wpisanych do CSEDIG- u, 
jak i przedsiębiorców wpisanych do KRS, chociażby w celu określe-
nia statusu przedsiębiorstwa, na co nakładają na nas taki obowią-
zek przepisy. Bardzo cieszę się, że Pan Profesor zwrócił uwagę na 
konieczność bardzo dobrej prezentacji danych. Zgodnie z ustawą 
o ograniczeniu barier dostępu ludzi do administracji Agencja zrezy-
gnowała z pozyskiwania części dokumentów, jakim jest na przykład 
odpis z KRS, który jest w tej chwili dostępny w systemie informatycz-
nym. Mamy również dostęp do CSEDIG-u do części niejawnej i te 
dane, które tam się znajdują, my pozyskujemy sami. Niemniej jednak, 
brak tych pozostałych dokumentów typu umowy spółki, w przypad-
ku spółek cywilnych umowy wspólników spółki cywilnej, niestety 
powoduje to, że musimy te podmioty wzywać. Z praktyki widzimy na 
przykład, że przedsiębiorcy bardzo często powołują oddziały spółki, 
mówimy tu np. o spółce z o.o., natomiast zapominają o wpisaniu tej 
spółki do KRS, ujawnienia jej w KRS. Również te zmiany w przypad-
ku wspólników spółek cywilnych. Z praktyki naszej widzimy, że jest 
to bardzo ułomna forma wykonywania działalności gospodarczej. 
Przychodzi spółka cywilna po pomoc, jeżeli ma taki interes, to poka-
zuje, że działa jako spółka cywilna i taką pomoc uzyskuje. Jeżeli każdy 
ze wspólników ma własny jakiś interes, to mówi, że on wykonuje tą 
działalność poza spółką cywilną. Z takimi problemami my bardzo 
często się spotykamy.



84

Kolejna sprawa, ja bym się nie zgodził tylko z jedną wypowie-
dzią Pana Profesora o rolnikach, którzy gdzieś tam „na boku” 
wykonują sobie działalność gospodarczą. Ja nie jestem w stanie 
zrozumieć, dlaczego do tej pory rolników nie uważamy za przed-
siębiorców, którzy wykonują normalną działalność gospodarczą, 
tylko wykonują działalność rolniczą. Wtedy takie osoby, po prostu 
rejestrują działalność, żeby sobie kupić jeszcze dodatkowy ciągnik, 
kombajn teoretycznie na działalność gospodarczą, a de facto wyko-
nują działalność we własnym gospodarstwie rolnym, bo wtedy jest 
wyłącznie możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej na 
sfinansowanie projektów. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Napraw-
dę duża wartość dodana, przynajmniej dla mnie. Mam nadzieję, że 
wszystkie te zmiany, które będą w przepisach będą dążyły do tego, 
żeby jeszcze te dane, które są prezentowane zarówno w CSEDIG 
– u jak i w KRS były danymi homogenicznymi. Jeżeli się to analizu-
je, z naszego punktu widzenia jako praktyków, pozyskanie danych, 
na przykład na temat siedziby przedsiębiorstwa, jest utrudnione. 
W przypadku KRS jest taka rubryka, w przypadku CSEDIG nie 
ma i domniemuje się, że jest to adres zamieszkania przedsiębiorcy. 
Mamy wiele takich i innych problemów. 

DR HAB. ANDRZEJ HERBET
Kierownik Katedry Prawa Handlowego Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego

Myślę, że kwestia działalności rolniczej, w której my zaklinamy rze-
czywistość to nie jest problem obszaru działania, tylko skali działania. 
Nie sposób na jednej szali kłaść niewielkiego gospodarstwa z Pod-
karpacia, klasycznego, rodzinnego, działającego na jakimś tam mikro-
obszarze i gospodarstwa, które tak naprawdę, jeżeli na to spojrzymy 
od strony definicyjnej, jest przedsiębiorstwem, które działa w zakresie 
produkcji rolnej. Toczą się prace w Ministerstwie Rolnictwa, między 
innymi pod względem kwestii ubezpieczeniowych, czy podatkowych. 
Miejmy nadzieję, że to znajdzie swój pozytywny finał.
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PAN MACIEJ RUBAJ 
Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa

Jeżeli mogę coś do tego dodać, Agencja dysponuje wspaniałą bazą 
płatności obszarowych i nie wiem, czy nie można było by z tego ele-
mentu skorzystać, żeby mieć jak na dłoni tych dużych przedsiębior-
ców, którzy uzyskują dopłaty do blisko 400, czy 500 hektarów, tego 
przedsiębiorcę uważać za rolnika, który jest ubezpieczony w Kasie 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ewentualnie tych wszystkich 
drobnych przedsiębiorców, nie chcę używać tego słowa, ale kombinują 
wykonując działalność gospodarczą, a w dalszym ciągu pozostają na 
KRUS, bo tak jest po prostu wygodniej. Pomimo tego, że podatkowo 
dawno powinni przekroczyć próg możliwości ubezpieczenia w Kasie 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

JERZY MIROSŁAW
Fundacja Aktywni Przedsiębiorcy

Ja powiem tak żartobliwie na początku. Tak słucham o tych mar-
twych podmiotach i wymieniła Pani przedmówczyni podmioty bez za-
rządów, ale są też martwe, które nie wykonują działalności gospodarczej, 
które posiadają zarządy bądź nie mają obowiązku w innej formie prawnej 
posiadania tego typu organów. Tak się zastanawiam, jak nasze statystyki, 
naszej gospodarki, naszej przedsiębiorczości będą wyglądały, jak wykre-
ślimy tego typu podmioty, bo w ten sposób siłą rzeczy co roku nam ten 
duch przedsiębiorczości rośnie, a żadnych efektów nie widać. 

Natomiast z ust moich przedmówców padła cenna uwaga. Chciał-
bym z punktu widzenia przedsiębiorców zaakcentować przychylność 
dla łączenia wymogów prawnych z wielkością przedsiębiorstw. Ze stro-
ny praktyków takie sugestie padają i mój przedmówca również sugeru-
je, że mamy do czynienia z rozjazdem de facto wykonywanej działalności 
gospodarczej z ilością obwarowań prawnych dotyczących wymogów 
rejestracyjnych. Cenne było tutaj wskazanie, że możliwe jest wyko-
rzystanie innych aktów prawnych, takich jak ustawa o rachunkowości, 
która określa wielkość przychodów bądź sumy bilansowej podmiotu.
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Następnie chciałbym odnieść się i poprzeć wypowiedź Pana Pro-
fesora dotyczącą spółek cywilnych. Od kilkunastu lat obserwuje prak-
tykę działalności gospodarczej i już przeżyłem kilka śmierci spółek 
cywilnych, gromko ogłaszanych, natomiast, do dzisiaj widuje akty 
notarialne dotyczące zbywania udziałów w spółkach cywilnych. Jak 
widać nie możemy sobie z tym problemem poradzić. Natomiast co do 
zasadności istnienia spółek cywilnych wydaje się, że z założenia są to 
pewne przedsięwzięcia, które powinny być ograniczone temporalnie, 
ponieważ powinny być podejmowane celem łączenia możliwości do 
wykonania konkretnych zamierzeń gospodarczych, a nie funkcjono-
wania w sposób nie ograniczony czasowo. 

Padły tutaj słowa, że, zwłaszcza w zakresie postulatu wzmacniania 
kognicji sądów rejestrowych, mamy do czynienia z pewną antynomią 
tej kognicji i bezpieczeństwa bądź też czasu obsługi. Jeżeli chciałbym, 
mam nadzieję, że tak nie jest uwierzyć, że taka antynomia jest nie do 
przejścia, to powiedziałbym, że osiągnęliśmy oba anty cele tej anty-
nomii. Postępowanie mamy długotrwałe, a bezpieczeństwo żadne, 
o czym świadczą znane afery. Powiem tak, gospodarka się zmienia. 
W tym momencie nowe produkty przedsiębiorcy wypuszczają w cią-
gu kilku miesięcy. Wobec tego wielomiesięczne trwanie postępowania 
przed sądem z jednej strony możemy zrozumieć, z drugiej strony są 
rzeczywiście problemem, który może ograniczać działalność gospo-
darczą. Zastanawiam się, czy na przykład nie możemy szukać rozwią-
zań w kierunku wyzyskania zawodów prawniczych, zaufania publiczne-
go typu adwokat, czy rejenci do przełożenia na nich części czynności, 
które mogłoby odciążyć sądy rejestrowe. 

Pani profesor Tarska pięknie ilustrowała problematykę kognicji są-
dów rejestrowych przykładami z życia wziętymi dotyczącymi różnego 
rodzaju zapisów w umowach spółek, między innymi zapisów dotyczą-
cych konieczności badania uprawnień indywidualnych przyznawanych 
wspólnikom spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Ja bym chciał 
zwrócić uwagę, że troszeczkę jako przedsiębiorca boję się tego, ponie-
waż nie wiem, czy sędziowie, pracownicy sądów rejestrowych wiedzą, 
że ten instrument często jest stosowany przy inwestycjach kapitało-
wych, kiedy wspólnik przekazując środki spółce zoo, nie chciałby za 
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dwa dni szukać jej na Panamach i tam też swojej inwestycji. Stąd tego 
typu obwarowania, bloki dotyczące, na przykład zmian umowy spół-
ki są zapisywane i służą one rozwojowi tejże spółki i zwiększaniu jej 
wartości. Tym bardziej zadałbym pytanie, czy nie istnieje antynomia 
pomiędzy tą kognicją, a tak naprawdę brakiem kontroli nad tego typu 
rozstrzygnięciami sądów rejestrowych, o czym słusznie Pani Profesor 
wcześniej wspomniała, dziękuję. 

DR HAB. ANDRZEJ HERBET
Kierownik Katedry Prawa Handlowego Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego

Ja też w takiej konwencji trochę wodewilowej, że wykreślenie tych 
martwych podmiotów miało być odwrotnie proporcjonalnie do cudu 
gospodarczego, jaki mieliśmy w momencie, kiedy zamiast spółek cywil-
nych zaczęto rejestrować jako przedsiębiorców ich wspólników. Wte-
dy też mieliśmy z dnia na dzień wzrost liczby przedsiębiorców o tych 
kilkaset tysięcy, ale tylko papierowych. Jeżeli chodzi o udział zawodów 
prawniczych, w szczególności notariatu, to tu do tej kwestii chciałby 
się odnieść pan doktor Leśniak, prosimy.

DR MAREK LEŚNIAK
Adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego 
Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Wrocławskiego

Bardzo mnie zaciekawiła ta wypowiedź Pana, który reprezentuje 
Fundację Aktywni Przedsiębiorcy, ponieważ wydaje się od jakiegoś 
czasu, że udział sądów rejestrowych w prowadzeniu Krajowego Reje-
stru Sądowego jest przede wszystkim w wydaniu sędziów nie do końca 
uzasadniony ekonomicznie. Zgodnie z pierwszą dyrektywą, przy reje-
stracji spółek objętych zakresem pierwszej dyrektywy istnieje zasada 
tak zwanej jednej bramki, czyli, skoro mamy kontrole notariusza na 
etapie rejestrowania spółki przy tworzeniu jej umowy, wydaje się, że 
dodatkowa kontrola sądu jest, o ile nie niepotrzebna, to być może nie 
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uzasadniona ekonomicznie. Stąd też ja jestem zwolennikiem poglądu, 
który pozwoliłby rozważyć możliwość powierzenia części z zakresu 
rejestru przedsiębiorców będącego częścią krajowego rejestru sądo-
wego, na przykład rejentom, którzy mogą to robić, są do tego myślę 
doskonale przygotowani, a z punktu widzenia budżetowego, z punktu 
widzenia interesu państwa, będą na pewno tańsi niż obecna struktura. 

ANETA KOMENDA
Departament Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Nie jest rozważane przez Ministerstwo, a wynika to też z praktyki 
orzeczniczej sądów rejestrowych, albowiem jako sędziemu rejestrowe-
mu, niestety z przykrością muszę to stwierdzić, nie raz zdarzyło mi się 
analizować akt notarialny sporządzony przez notariusza, który był nie-
zgodny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Niestety, ta-
kie sytuacje się zdarzały. Jest szereg uprawnień sądów przekazywanych 
notariuszom, na przykład w zakresie prawa spadkowego, ale w tej chwili, 
biorąc przede wszystkim pod uwagę nadrzędną zasadę jaką jest pewność 
i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, na razie nie wymyśliliśmy nic 
lepszego, niż rozstrzyganie w tego typu sprawach przez niezawisły sąd. 

Proszę pamiętać też o tym, że w tej chwili powstają nowe na-
rzędzia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, które ułatwiają 
przedsiębiorcom rozpoczęcie działalności. Przykładowo tak zwana 
w skrócie S24 pozwalająca za zawarcie umowy spółki z wykorzysta-
niem wzorca w systemie teleinformatycznym, czyli te najprostsze, 
najbardziej typowe umowy, mogą być zawiązane w ciągu jednego 
dnia, a sąd rejestrowy ma obowiązek rejestracji takiej umowy, takiej 
spółki, w ciągu 24 godzin. W tej chwili na etapie uzgodnień między-
resortowych i konsultacji społecznych jest projekt założeń pozwala-
jący na zawiązywanie w tym trybie spółek jawnych i komandytowych. 
A zatem, jeżeli chodzi o ułatwienia dla przedsiębiorców, to w tych 
przypadkach najbardziej typowych, najprostszych, kiedy wspólnicy 
już wiedzą, że mają jakieś przedsięwzięcie przed sobą, kiedy wie-
dzą, że potrzebują szybko zawiązać tą umowę i ją zarejestrować, z tej 
ścieżki mogą skorzystać. Jeżeli jest to umowa bardziej skomplikowa-
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na i wymaga rozstrzygnięcia w różnych szczegółowych kwestiach, 
wtedy rzeczywiście najlepszą drogą jest udanie się do notariusza 
i sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego. Natomiast taki 
pomysł, aby takie uprawnienia sądu rejestrowego zostały przekazane 
notariuszom, na razie nie jest rozważany. 

DR MAREK LEŚNIAK 
Adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego 
Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Wrocławskiego

Skąd wiemy, że ta umowa spółki jest znacznie bardziej skompli-
kowana, skoro w ramach systemu teleinformatycznego ta umowa jest 
udostępniona w systemie i tak naprawdę następuje tylko uwierzytel-
nienie podpisów.

ANETA KOMENDA
Departament Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Dlatego, że jest rozporządzenie, które określa wzór takiej umowy 
i wszystkie dokumenty, które powinny być złożone wraz z taką umową 
są zawarte w systemie. Wzór takiej umowy może podlegać modyfi-
kacjom tylko w nieznacznym, bardzo wąskim zakresie. A zatem, tak 
naprawdę mówiąc kolokwialnie wspólnicy nie mają możliwości zawią-
zania w tym trybie umowy niezgodnej z obowiązującymi przepisami 
prawa, bo nie mogą jej w tym zakresie tego wzoru modyfikować.

DR MAREK LEŚNIAK 
Adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego 
Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Wrocławskiego

Jest tylko później kwestia egzekwowania tej umowy i zapisów tej umowy, 
a w zdarzeniu z praktyką i działalnością. Jeżeli mamy tę umowę w systemie 
informatycznym, ja rozumiem ideę 24-godzinnego zawiązania spółki, tu też 
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chyba chodziło o to, żeby jednak wyeliminować spółki w organizacji, które 
niestety są dużą bolączką, przynajmniej z naszego punktu widzenia, gdzie 
tak naprawdę z jednej strony mamy do czynienia z podmiotami, które już 
funkcjonują na rynku, które mogą zaciągać zobowiązania, a z drugiej strony 
są to podmioty, które są taką ułomną osobą prawną, która jeszcze nie pod-
lega wpisowi do rejestru, w stosunku do której też bardzo trudno jest ustalić 
w tym momencie status tego przedsiębiorstwa. Czy jest to przedsiębiorstwo 
mikro, małe, duże, czy średnie, ponieważ nie jesteśmy w stanie zobaczyć 
powiązań, czy osobowych, czy kapitałowych w tych przedsiębiorstwach, któ-
re dopiero się organizują. Natomiast, jeżeli te przedsiębiorstwa zawrą taką 
umowę spółki, to Pani mówiła o pewnych ograniczeniach. O jakich ogra-
niczeniach my mówimy? Czy ograniczeniach w wykonywaniu działalności?

ANETA KOMENDA
Departament Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Nie, absolutnie nie w tym aspekcie. Ta metoda, czy ta droga zawiązania 
umowy ma tylko ten walor ułatwiający przedsiębiorcy rozpoczęcie działalno-
ści, że, jeżeli chce zawrzeć umowę, w której tylko określa wspólników, przed-
miot działalności, kapitał firmy, sposób powoływania członków zarządu, 
ewentualnie komisji rewizyjnej i przedmiot działalności i nic więcej, czyli, jak 
gdyby schemat tej umowy jest prosty, to nie musi udawać się do notariusza 
tylko z wykorzystaniem tego wzorca zawiera umowę. Natomiast, już później 
po rejestracji spółki, w momencie, kiedy ta spółka podejmuje działalność, 
nie ma żadnych różnic wobec innych spółek zawiązanych w formie aktu 
notarialnego przed notariuszem. Tylko sposób zawiązania umowy i metoda.

DR MAREK LEŚNIAK
Adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego 
Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydaje mi się, że przedsiębiorcy, którzy będą chcieli być przedsię-
biorcami, powiedzmy jednej inwestycji, z przyjemnością skorzystają 
z takiej propozycji.
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DR HAB. MONIKA TARSKA
Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN oraz w Katedrze 
Prawa Gospodarczego Prywatnego Wydziału Prawa i Admini-
stracji UKSW w Warszawie

Na zasadzie odpowiedzi na pytanie, a w zasadzie wątpliwości, która 
tutaj padła. Przykłady, które tutaj podałam, oczywiście one są bardzo 
liczne, są to przykłady postanowień, które w świetle granic swobody 
kontraktowej należy uznać za niedopuszczalne. Jeżeli my badamy ta-
kie postanowienie, sąd rejestrowy bada takie postanowienie i występuje 
ewidentna sprzeczność z przepisami ustawy, to jest to najprościej stwier-
dzalna granica i konsekwencja przyjęcia przez system prawny określo-
nego rozwiązania poza które wyjść nie można. Wątpliwości mogą się 
pojawiać, jeżeli my dyskutujemy i kwestionujemy zasadność pewnego 
postanowienia w świetle natury prawnej, czy dobrych obyczajów. Tutaj 
oczywiście jest większy ładunek ocenny w związku z innymi kryteria-
mi. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że niejednokrotnie tak w ramach 
spółki, jak i współpracy między spółkami pojawiają się pewne rozwiąza-
nia przyjmowane właśnie w prywatno - prawnej umowie jaką jest umowa 
spółki, czy statut spółki ze względu na aktualny układ personalny, czy ze 
względu na to, że ktoś wnosi określone środki majątkowe albo, że wnosi 
określoną wartość w postaci klienteli, obiecanych kontraktów. Wtedy 
jest zupełnie zrozumiałe, że ta osoba w ogóle decyduje się na taki udział 
w takim charakterze, ale w takiej postaci, tzn. wówczas, gdy będzie miał 
określone profity ze statusu wspólnika i to określonego nie tylko udzia-
łowo, ale dodatkowo. Konkluzja jest taka. Musimy postępować i działać 
w ramach przepisów i w ramach systemu, który mamy. Kodeks spółek 
handlowych pozostawia wbrew pozorom duże pole swobody. Ja po-
dałam przykłady negatywne, ale przecież Państwo sędziowie mają do 
czynienia na co dzień z różnymi przykładami i z tego co wiem, praktyka 
jest często taka łagodna, to znaczy, jeżeli wspólnicy pewne rozwiązanie 
przyjęli, zawsze za tym kryją się jakieś powody, a sąd oceni, że nie naru-
sza, że nie powinno to naruszyć interesów innych uczestników, zezwala 
na to. Podam Państwu przykład zupełnie innej grupy spółek, spółek 
jawnych. Jak okazuje się z badań kilkuset aktów w warszawskim sądzie 
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rejestrowym umów spółek, bardzo częstą praktyką jest powoływanie 
zarządu w tych spółkach. To rzeczywiście budzi zdumienie i to przy-
kład podręcznikowy, student oblałby egzamin, gdyby takie rzeczy mówił. 
Ale proszę Państwa jest to wyraz ich koncepcji, że chcą wzorując się 
na osobach prawnych, powierzyć komuś właśnie działanie w ramach 
przedsiębiorstwa. Czy komuś szkodzi tego typu ukształtowanie zakresu 
reprezentowania, czy aktywności w tej spółce? To jest ten przykład, że 
te spółki zostały wpisane z taką umową. Tutaj bardzo pozytywna jest 
ocena, że pewne rozwiązania nietypowe są przyjmowane, ale musimy się 
poruszać w ramach tego systemu przepisów obowiązujących, zwłaszcza 
obowiązujących bezwzględnie.

JERZY MIROSŁAW
Fundacja Aktywni Przedsiębiorcy

Bardzo dziękuję Pani Profesor za odpowiedź. Chodziło mi właśnie 
tylko o uczulenie na ten aspekt. Natomiast pytanie jest takie, czy to, że 
spółki wzorują się i same ustalają organy, nie świadczy o tym, że gdyby 
zakładanie spółek prawa handlowego i ich utrzymywanie było prostsze 
i mniej kosztowne, przy określonej wielkości obrotów, czy wielkości 
przedsiębiorstwa, to czy nie chętniej korzystałyby właśnie z tej formy, 
czy to nie jest właśnie poparcie tej tezy, że powinniśmy z wielkością 
przedsiębiorstwa troszeczkę to powiązać. I dodam na zakończenie, że 
nie czuję się i pozostanę nieprzekonany co do tego, że nie można po-
wierzyć części obowiązków formalnych zawodom prawniczym z tego 
powodu, że rejenci popełniają błędy. Pani Profesor też wspominała, że 
rejestry sądowe też popełniają błędy w związku z tym zakładamy, że 
rejenci błędy popełniają, a sądy rejestrowe błędów nie popełniają, czyli 
robimy założenie i używamy jako argument następnie uzasadniający 
naszą tezę. Ja bym powiedział, że ja jako praktyk widuję sprawozdania 
finansowe, których suma bilansowa po stronie aktywnej i pasywnej jest 
różna. Czy to znaczy, że powinniśmy wyłączyć zawód biegłego rewi-
denta i obowiązek badania sprawozdań finansowych, bo ktoś popełnia 
błędy? Czy ta droga rozumowania jest słuszna, nie wiem, pozostawiam 
tą kwestię otwartą.
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ANETA KOMENDA
Departament Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Tytułem odpowiedzi ja nie powiedziałam, że sądy rejestrowe nie 
popełniają błędów, ale sądy rejestrowe podlegają kontroli instancyjnej 
i strona zawsze może złożyć albo skargę albo zażalenie albo apelację, 
która zostanie rozstrzygnięta. Pani Profesor poruszyła też kwestie za-
kresu kasacji od orzeczeń sądów rejestrowych. Kontrola jest przynaj-
mniej przez sąd odwoławczy, a w niektórych przypadkach także przez 
Sąd Najwyższy kontrola kasacyjna.

DR HAB. ANDRZEJ HERBET
Kierownik Katedry Prawa Handlowego Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego

Wydaje mi się, że element kontroli odwoławczej ujętej systemo-
wo jest istotny, ale w praktyce chyba nie powinniśmy tego elementu 
przeceniać. We wrześniu tego roku w sądzie rejestrowym w Lublinie 
została rozpatrzona, czy złożona apelacja na postanowienie sądu reje-
strowego, a termin rozprawy apelacyjnej został wyznaczony na maj. To 
nie jest duży sąd. Na szczęście sprawa dotyczy związku zawodowego. 
Gdyby sprawa dotyczyła jednostki, która ma prowadzić działalność go-
spodarczą, to, jak pokazują zresztą nasze badania, w 93 % wypadków 
wnioskodawca dostosowuje swoje postępowanie do wskazań sądu, nie 
inicjując postępowania rozpoznawczego. Przedsiębiorcy funkcjonują 
w kulturze rezultatu. Ich nie interesuje długotrwały spór z sądem reje-
strowym, ich interesuje czas, efekt i możliwość rozpoczęcia działalno-
ści. Dlatego jestem sceptyczny co do możliwości efektywnej kontroli 
odwoławczej. Krótko pozwolę się odnieść co do spółki „24 godziny”. 
Osobiście doceniam i uważam, że to jest pewna przyszłość, uprosz-
czenie, zinformatyzowanie kontaktów z sądem rejestrowym, ale pyta-
nie brzmi, czy to powinna być główna ścieżka rozwoju, tutaj byłbym 
sceptyczny. Pamiętajmy o tym, co mówili wielcy nasi poprzednicy, Pan 
Profesor Czachurski z tego co mi opowiadano miał takie powiedzenie, 
że umowy pisze się na złe czasy. Umowy nie pisze się po to by uzyskać 
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jakiś początkowy efekt w 24 godziny, umowę pisze się po to, żeby ona 
stanowiła instrument rozwiązywania potencjalnych sporów. Dlatego, 
myślę, że to będzie ciekawe pole do badań po kilku latach funkcjono-
wania tej ustawy zmieniającej, czy np. w spółkach opartych na wzorcu 
urzędowym umowy, konflikty pomiędzy wspólnikami pojawiają się 
równie często jak w spółkach, które są negocjowane normalnie i za-
wierane z udziałem notariusza, czy nie. Ale to pewnie przyszłość i dane 
empiryczne pokażą.

DR HAB. MONIKA TARSKA
Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN oraz w Katedrze 
Prawa Gospodarczego Prywatnego Wydziału Prawa i Admini-
stracji UKSW w Warszawie

Wspólnicy sobie powołują zarząd, to nie jest organ. To żeby było jasne. 
Oni wpisują, że mają kapitał zakładowy i udziały. To nie jest ten fundusz, 
który znamy ze spółek kapitałowych, ale mają koncepcję, bo to dobrze 
określa zakres ich uprawnień, zwłaszcza majątkowych. W związku z tym 
było to pytanie, czy lepszą formą przedsiębiorstwa byłaby ta, którą wyko-
rzystują spółki kapitałowe. Dzisiaj, gdy mamy utrzymaną nieograniczoną 
odpowiedzialność przynajmniej niektórych wspólników w spółkach oso-
bowych, a jednocześnie spółkę z o.o., która została wydrenowana prak-
tycznie z kapitału, gdzie mamy 5 tys. zł minimalny kapitał i wielki bonus 
wyłączenia odpowiedzialności, to nie trzeba szukać nawet organów, żeby 
było wygodniej prowadzić działalność gospodarczą w takiej formie.

DR PAWEŁ ZDANIKOWSKI 
Adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego

Mają Państwo przed sobą egzemplarz studiów prawniczych KUL56. 
Część z Państwa sędziów zna ten periodyk i te dane. Tym, którzy widzą 
ten egzemplarz po raz pierwszy powiem, że tam zawarty jest raport 

56 Studia Prawnicze KUL 2(50)2012; Wydawnictwo KUL; Lublin 2012
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badawczy z szeroko zakrojonych badań empirycznych, w którym ba-
daliśmy przebieg postępowania rejestrowego. Jest także zawarty raport 
końcowy, w którym pada szereg propozycji, które Państwo już podno-
siliście, jak chociażby udział notariuszy w procesie rejestracyjnym. Mój 
apel szczególnie do Państwa członków Zespołu Parlamentarnego, bo 
wydaje się, że chyba w tym przejawia się największa zaleta przełoże-
nia nauki na proces legislacyjny. Jeśli ktoś jest głodny pomysłów, jakie 
są możliwości w tym zakresie, to zachęcam do lektury. I tutaj proszę 
Państwa, tak mi się wydaje, że ta dyskusja troszeczkę zbacza na boczny 
tor, bo rolą nauki jest wskazywanie różnych możliwości i rzeczywiście 
w tym zakresie jak się wydaje możliwości duże są. Naprawdę duża ela-
styczność w zakresie takiego, czy innego modelu rejestru, ale to już nie 
jest nasza rola. To już nie my. To już jest decyzja polityczno – prawna 
i to politycy decydują, jaki model rejestru wolą. Ja tak dla dydaktyki dla 
studentów podaję taki bardzo prosty przykład. Wybaczcie Państwo, że 
bardzo przerysowany i bardzo uproszczony, ale myślę, że on w jakiejś 
części oddaje istotę zagadnienia. Ja powiadam tak, opisując możliwe 
modele rejestru. Możliwe jest przemieszczanie się z miejsca na miejsce 
różnymi środkami, można rowerem, można samochodem osobowym 
można i 400 tonową ciężarówką. Moja uwaga jest taka, że aktualny 
model rejestrowy jest troszeczkę taki, jak duża ciężarówka. Oczywiście, 
przemieszczamy się z miejsca na miejsce, różnie z komfortem i róż-
nie z kosztami. Moim zdaniem moglibyśmy osiągnąć efekty podobne 
znacznie mniejszym nakładem kosztów i uwalniając całą armię refe-
rendarzy zgromadzoną w sądach rejestrowych, w mniejszym zakresie 
sędziów, i skierować te armię na pola bardziej efektywne. Natomiast, 
tak jak powiadam, to jest decyzja polityczno – prawna nie decyzja na-
ukowa i nie naukowcom w tej kwestii decydować, a bardzo się cieszę, 
że jesteśmy w takim miejscu, gdzie być może coś z tego wyjdzie.

PRZEMYSŁAW FILIPOWICZ – KUL
Chciałbym pokrótce odnieść się do referatu wygłoszonego przez 

Pana Profesora Opalskiego. Należy wskazać, że te wątpliwości, co do 
prawidłowej implementacji norm prawa europejskiego dotyczą rów-
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nież innych przepisów ustawy o KRS, chociażby w art. 1457, czy art. 
1558 ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym ustanowiono system do-
mniemań związanych z ogłoszeniami o wpisach do rejestru sądowe-
go. Wskazane przepisy są oczywiście pochodną dyrektywy 2009/10159. 
Domniemania związane z upublicznieniem informacji o spółkach zo-
stały uregulowane w art. 3 ust. 6 i 7 dyrektywy z 2009 roku. Zgodnie 
z art. 3 ust. 6 spółka może powoływać się wobec osób trzecich na 
dokumenty i informacje dopiero po ich ujawnieniu zgodnie z ust. 5, 
chyba że spółka udowodni, że osoby trzecie były o nich poinformo-
wane. Art. 3 ust. 7 zdanie 3 dyrektywy stanowi z kolei, że osoby trzecie 
mogą zawsze powoływać się na dokumenty, informacje, dla których 
formalności ogłoszeniowe nie zostały jeszcze dopełnione, chyba że 
brak ujawnienia pozbawia je skuteczności. Pierwszy z tych przepisów, 
czyli art. 6 ust. 6 został implementowany do polskiego systemu praw-
nego w zasadzie przez art. 15 ust. 1, chociaż również można podać, że 
przez art. 14. Wątpliwości budzi przede wszystkim sposób przetrans-
ponowania tej normy na grunt prawa polskiego. Niejasne jest również 
to, że zastosowano pewne ograniczenie przez ustawodawcę odnoszące 
się do katalogu osób, wobec których, podmiot zarejestrowany może 
powoływać się na dane nie wpisane do rejestru bądź z niego wykre-
ślone, do osób działających w złej wierze. Należy wskazać, że przepisy 
unijne zawierają wymóg ujawnienia informacji z dokumentów zawar-

57 Art. 14. Podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie może 
powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie 
zostały wpisane do Rejestru lub uległy wykreśleniu z Rejestru.

58 Art. 15. 1. Od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nikt nie 
może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów. Jednak w odniesieniu do 
czynności dokonanych przed upływem szesnastego dnia od dnia ogłoszenia pod-
miot wpisany do Rejestru nie może powoływać się na wpis wobec osoby trzeciej, 
jeżeli ta udowodni, że nie mogła wiedzieć o treści wpisu.

2. W przypadku rozbieżności między wpisem do Rejestru a ogłoszeniem w Moni-
torze Sądowym i Gospodarczym obowiązuje wpis w Rejestrze. Jednak osoba trze-
cia może powoływać się na treść ogłoszenia, chyba że podmiot wpisany do Reje-
stru udowodni, że osoba trzecia wiedziała o treści wpisu.

3. Osoba trzecia może się powoływać na dokumenty i dane, w odniesieniu do których 
nie dopełniono jeszcze obowiązku ogłoszenia, jeżeli niezamieszczenie ogłoszenia 
nie pozbawia jej skutków prawnych.

59 Por. przyp. 2
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tych w rejestrze. W tym zakresie ustawodawca europejski zapewnił 
państwom członkowskim swobodę wyboru pomiędzy określonymi 
dwoma wariantami ujawnienia informacji. Pierwszy z nich dopuszcza 
ujawnienie dokumentów, informacji określonych w ust. 3 przez do-
konanie ogłoszenia w całości lub części bądź w formie odniesienia 
do dokumentu włączonego do dokumentacji lub wpisanego do reje-
stru w biuletynie krajowym wskazanym do tego celu przez państwo 
członkowskie. Krajowy biuletyn przeznaczony do tego celu może być 
prowadzony w formie elektronicznej. Drugi sposób ujawnienia danych 
polega na możliwości zdecydowania przez państwo członkowskie o za-
stąpieniu publikacji w biuletynie krajowym środkami o jednakowym 
skutku, co obejmuje przynajmniej wykorzystanie systemów, w których 
ujawnione dane dostępne będą w porządku chronologicznym za po-
mocą centralnej platformy elektronicznej. Tutaj należy podnieść wąt-
pliwość, czy w zasadzie polski ustawodawca nie zaaprobował systemu 
mieszanego przejawiającego się w tym, że ujawnienie danych polega 
na zamieszczeniu ich na platformie w zakresie niektórych danych. Jawi 
się pytanie, czy spełnia to wymogi dyrektywy oraz zamieszczenia ogło-
szeń w biuletynie publicznym sądowym i gospodarczym. Istotną rolę 
nadano wpisowi do KRS, który może mieć charakter deklaratywny, jak 
i konstytutywny. Ogłoszenie w biuletynie uzyskało jednakże znaczenie 
jedynie informacyjne, czyli deklaratoryjne. Należy tutaj zadać pytanie, 
czy polski system prawa nie zawiera tutaj pewnej nieścisłości. Pojęcie 
ujawnienia jest bowiem łączone zarówno z wpisem do rejestru, jak 
i z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Czy taka 
konstrukcja w zasadzie jest dopuszczalna? Dodatkowo w zakresie tej 
pierwszej normy unijnej, ustawodawca faktycznie podzielił ten prze-
pis na art. 14 i 15 stosując zróżnicowane konsekwencje prawne w za-
leżności od wykładni pojęciowej ujawnienia. Niejasne jest tutaj, czy 
transponowanie tego przepisu do krajowego porządku prawnego nie 
powinno być realizowane za pomocą jednego z zapisanych warian-
tów, a nie dwóch jednocześnie. Dodatkowo przepisy unijne określają, 
że podmiotowi zarejestrowanemu przysługują zarzuty w stosunku do 
osób trzecich posiadających stosowne informacje lub wiedzę o okre-
ślonych dokumentach spółkowych. Zatem szerzej niż w ustawie pol-



skiej. Uregulowanie unijne oczywiście najczęściej będzie dotyczyło 
osób, działania kontrahentów w złej wierze. Nie można jednak wy-
kluczyć działania osoby trzeciej w takiej dobrej wierze uzasadniają-
cej interes prawny spółki w powoływaniu się na wiedzę drugiej osoby 
o określonych faktach, czego regulacja polska jednak nie uwzględnia. 
Art. 3 ust. 7 zdanie 3, drugi z tych przepisów został implementowany 
na grunt prawa polskiego przez art. 15 ust. 3 ustawy o KRS. Wątpli-
wość zresztą dość często podnoszona w doktrynie dotyczy odesłania 
do ogłoszeń, których brak pozbawia dane lub dokumenty skutków 
prawnych. Wykładnia językowa tego unormowania prowadzi do błęd-
nego wniosku, że polski system prawa może przewidywać ogłoszenia 
mające charakter konstytutywny. Jak wskazano już wcześniej, istnie-
ją dwie metody, dwa warianty stosowania pojęcia ujawnienie. Wybór 
określonego wariantu jest uzasadniony specyfiką systemu prawa. Pol-
ski ustawodawca stosuje system mieszany, a jednocześnie przewiduje 
wyłącznie deklaratoryjny charakter ogłoszeń w Monitorze Sądowym 
i Gospodarczym i tutaj należy podnieść wątpliwość, czy konsekwencją 
tego nie powinna być odmienna redakcja art. 15 ust. 3 i czy ten prze-
pis nie powinien nawiązywać do ujawnienia informacji przez pryzmat 
wpisu do rejestru, a nie ogłoszenia.
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VIII. PODSUMOWANIE 

SENATOR GRZEGORZ CZELEJ
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw

Chciałbym się odnieść do problemu spółki cywilnej, jako dosyć 
szczególnego tworu. Powiem teraz jak to wygląda z punktu widzenia 
przedsiębiorców i badań do jakich miałem dostęp, które były prowadzo-
ne przez organizacje pracodawców. Mianowicie, na spółkę cywilną trze-
ba spojrzeć w sposób taki, w jaki sposób rozwija się przedsiębiorstwo.

Jeżeli patrzymy na to z tego punku widzenia, to bariery, które bloku-
ją, czy, która są dla przedsiębiorców, aby nie przekształcać się w spółkę 
prawa handlowego najczęściej w spółkę z o.o. są dwie. 

Po pierwsze prowadząc przez ileś lat, czy miesięcy księgowość 
uproszczoną jako osoba fizyczna lub spółka cywilna przedsiębiorcy są 
przyzwyczajeni do zupełnie innego myślenia w kategoriach podatko-
wych i przejście na pełną księgowość jest bardzo dużą barierą. Trzeba 
przestawić myślenie, aby do tego się dostosować. 

Drugim aspektem jest aspekt czysto praktyczny, podatkowy. 
W spółce cywilnej jako osoba fizyczna prowadząca działalność pie-
niądze są danych osób. W spółce prawa handlowego to już nie są 
pieniądze wspólników, to są pieniądze spółki. To jest zupełnie inne 



100

myślenie i to jest bardzo duża bariera mentalna. Ja osobiście skła-
niam się do tego, aby na cały problem spojrzeć z punktu widzenia 
bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym. Jeżeli to kryterium wzięli-
byśmy jako podstawowe pod uwagę, to należałoby niestety zmierzyć 
się z tymi barierami, które są w psychice przedsiębiorców, mówię 
to jako przedsiębiorca, który tą drogę przeszedł i najlepiej to czuję. 
Powinniśmy zastanowić się nad tym, aby powyżej pewnych obrotów, 
sumy bilansowej zmuszając przedsiębiorstwo do przejścia na pełną 
księgowość jednocześnie rozważyć zmianę formy prawnej ze spółki 
cywilnej na spółkę prawa handlowego, ponieważ z punktu widzenia 
bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym spółka prawa handlowego 
gwarantuje to bezpieczeństwo i dla wspólników i dla kontrahentów. 
Możemy brak tego bezpieczeństwa akceptować na małym poziomie 
obrotów osoby fizycznej, czy może bardziej spółki cywilnej, ale jest 
to wariant nieco trudniejszy do zaakceptowania przy dużych podmio-
tach. To jest moja opinia i ona wymaga pewnego konsensusu poli-
tycznego, aby to zmienić. Nawiązując do ciężarówki Pana doktora, 
chciałbym Państwu bardzo krótko zaprezentować dane, a mianowicie 
czas rejestracji przedsiębiorstw. 
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W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej od kilku 
lat, po roku, w którym określono jedno okienko jako bubel roku, to 
już wygląda dużo lepiej w Polsce. Natomiast czas rejestracji przed-
siębiorstw i kryteria oceny tego w rankingu Doing Business, w któ-
rym były brane pod uwagę warunki niezbędne do założenia spółki 
z o.o. lub adekwatnej małej lub średniej wielkości spółki działające 
w przemyśle lub handlu i zatrudniające od 10 do 50 osób. Jak to 
wygląda?
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Czas rejestracji przedsiębiorstw na świecie - Polska pod względem 
rozpoczynania działalności zajmuje 116 pozycję wśród 189 krajów 
świata. 
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Czas rejestracji przedsiębiorstw w Polsce, są to dane z pierwszego 
półrocza tego roku, zakładania spółki to jest 30 dni i 140 pozycja ex 
aequo z Kosowem przy średniej dla krajów OECD 11 dni. 

Wysokość minimalnego kapitału zakładowego, to 133 pozycja 
i liczba procedur 4 przy średniej 5. Zwróćcie Państwo uwagę, że przy 
niższej liczbie procedur mamy nieproporcjonalnie dłuższy czas. Czas 
rejestracji przedsiębiorstw w Polsce, pierwsze półrocze tego roku. 
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Wśród 28 krajów Unii Europejskiej Polska zajmuje pod względem 
czasu zakładania biznesu przedostatnią pozycję, pod względem kosz-
tów ostatnią, pod względem minimalnego kapitału zakładowego 18 
pozycję. 
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Jak to wygląda w rankingu poszczególnych państw – 27 pozycja. 
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Proszę popatrzeć na ten ranking i nie chcę tego więcej komentować. 
Pozycja Polski mówi sama za siebie. A najbardziej smutne jest to, że 
wyprzedzają nas wszystkie kraje z naszego bezpośredniego otoczenia. 
I to jest rzecz, którą jako politycy powinniśmy wziąć pod uwagę. 

Szanowni Państwo, dlatego spotykamy się tutaj w gmachu Par-
lamentu, aby Państwa uwagi, wnioski, a mieliśmy tutaj do czynienia 
i zaleceniami i z próbą oceny intencji ustawodawcy, były wzięte pod 
uwagę. Cała nasza dzisiejsza konferencja na trwałe zostanie w Senacie. 
Nasze obrady będą utrwalone w materiałach Senatu i posłużą nam jako 
Parlamentarzystom do wyciągnięcia wniosków i przeniesienia Państwa 
zaleceń i uwag oraz opinii do tego, aby zmienić prawo na lepsze, tak, 
aby przedsiębiorcom funkcjonowało się w Polsce lepiej, a proces re-
jestracji jest tym startem i pierwszym etapem w działalności. To nie 
determinuje tego, czy ktoś będzie prowadził działalność gospodarczą, 
czy nie, ale zdecydowanie ułatwia i do tego powinniśmy dążyć. 

Bardzo dziękuję wszystkim wykładowcom. Szczególnie dziękuję 
Panu Profesorowi Herbetowi za współorganizację, gdyż dzięki niemu 
dzisiejsze nasze spotkanie mogło dojść do skutku. Dziękuję wszystkim 
przybyłym gościom. Zamykamy konferencję.
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informacja o Składzie, 
zakreSie zaintereSowań i działalności 

parlamentarnego zeSpołu małych  
i średnich przedSiębiorStw

Zespoły senackie i parlamentarne 
są apolitycznymi grupami skupiającymi 
parlamentarzystów, tworzonymi do zre-
alizowania celów określonych w ich re-
gulaminach wewnętrznych. Cele działania 
zespołu, sposób działania oraz organizację 
wewnętrzną zespoły ustalają samodzielnie. 

Zespoły działają na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu po-
sła i senatora oraz regulaminu Senatu lub Sejmu. Władze zespołu mają 
obowiązek podania do wiadomości Prezydium Izby składu osobowego 
zespołu oraz regulaminu wewnętrznego. 

Senatorowie obecnej kadencji uczestniczą w pracach ponad trzy-
dziestu zespołów senackich i parlamentarnych. Parlamentarny Zespół 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest jednym z nich. Przewodniczy 
mu senator Grzegorz Czelej.

Parlamentarny Zespół Małych i Średnich Przedsiębiorstw, tworzą 
senatorowie i posłowie zainteresowani problematyką rozwoju małej 
i średniej przedsiębiorczości.

Do zadań Zespołu należy między innymi:
• wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości,
• monitorowania prawodawstwa z perspektywy rozwoju małej 

i średniej przedsiębiorczości,
• inspirowania rozwiązań systemowych służących rozwojowi 

małej i średniej przedsiębiorczości.
Zespół przedstawia opinie na temat propozycji dokumentów rzą-

dowych, zajmuje stanowiska w sprawach bieżących, wiążących się z za-
kresem działania Zespołu oraz występuje z inicjatywą podjęcia działań 
do właściwych organów.
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GRZEGORZ CZElEJ

przewodniczący

GRZEGORZ BIERECKI

ANDRZEJ KOBIAK

ROBERT DOWHAN

wiceprzewodniczący

STANISłAW JURCEWICZ 

MAREK MARTYNOWSKI

SKłAD PARlAMENTARNEGO ZESPOłU MAłYCH 
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
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JAN MICHAlSKI

AlEKSANDER POCIEJ 

ANDżElIKA MOżDżANOWSKA

AlEKSANDER ŚWIEYKOWSKI

SKłAD PARlAMENTARNEGO ZESPOłU MAłYCH 
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
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Zeszyty Zespołów Senackich

Dotąd zostały wydane następujące Zeszyty Zespołów Senackich, 
dokumentujące zorganizowane przez nie konferencje:

1. Liberalizacja przewozów pasażerskich – koniec PKP czy 
nowa era pomyślności kolei żelaznych ? (materiały z konfe-
rencji 20 listopada 2009 r.) 

2. Funkcjonowanie i finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych 
(materiały z konferencji 14 grudnia 2009 r.) 

3. Bezpieczeństwo w górnictwie (materiały z konferencji 1 grudnia 
2009 r.) 

4. Możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach samo-
rządowych (materiały z konferencji 9 grudnia 2009 r.)

5. Samorządy lokalne na Żuławach Wiślanych w III RP (materiały 
z konferencji 15 grudnia 2009 r.) 

6. Ochrona środowiska a inwestycje infrastrukturalne (materiały 
z konferencji 14 grudnia 2009 r.) 

7. Samorząd przyjazny seniorom (materiały z konferencji 5 listo-
pada 2010 r.) 

8. Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompe-
tencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) (materiały na konferencję  
2 czerwca 2011 r.) 

9. „Stan gospodarki wodnej w Polsce” – problematyka prawna i kom-
petencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) – materiały na konferencję 
2 czerwca 2011 r. – wydanie II

10. „Rozwój ratownictwa drogowego” – materiały z konferencji 
25 listopada 2010 r. 

11. Kondycja publicznego transportu zbiorowego – materiały 
z konferencji 8 lutego 2011 r. (w przygot. wersja na płycie)

12. Społeczność kaszubska w procesie przemian; kultura – tożsa-
mość - język ; maj 2012 r.
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13. Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontekście integracji 
europejskiej? (materiały na konferemcję19 luty 2013 r.)

14. Produkty finansowe skierowane do osób starszych (materiały 
z konferencji 6 listopada 2012 r.)

15. Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym (mate-
riały z konferencji 15 października 2012 r.)

16. Standardy działania służb publicznych w odniesieniu do wypad-
ków drogowych (konferencja 11 grudnia 2012 r.)

17. Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kon-
traktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji 
podstawowej (konferencja 20.03.2013 r.)

18. Droga do energetyki obywatelskiej w Polsce (konferencja 
16 kwietnia 2013 r.)

19. Ekologia i ochrona środowiska w nowej perspektywie finan-
sowej Unii Europejskiej 2014 – 2020 (materiały z posiedze-
nia Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku” z dnia 
23 października 2013 r.)

20. Ocena funkcjonowania systemów sterowania ruchem kolejo-
wym (materiały z posiedzenia Senackiego Zespołu Infrastruk-
tury z dnia 15 października 2013 r.)

21. Jakie są moje korzenie? – wyniki konkursu zorganizowanego 
przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci w 2013 r.

22. Kierunki zmian prawa spółdzielczego w Polsce (materiały 
z konferencji 28 października 2013 r.)

23. Partycypacja w tworzeniu i realizacji regionalnych i lokalnych 
polityk senioralnych z wykorzystanie środków UE (konferencja 
17 grudnia 2013 r.)

24. System rejestracji przedsiębiorstw w Polsce (Konferencja Parla-
mentarnego Zespołu Małych i Średnich Przedsiębiorstw)

Serię Zeszytów Zespołów redagują:
Piotr Świątecki, Bożena Witt-Mojsik i Dorota Wojucka

z Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu


