
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Knosalę 

na 44. posiedzeniu Senatu 

w dniu 5 grudnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego 

Przepisy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym przewidują co do zasady 

wnioskowy tryb dokonywania wpisów w rejestrze. Zgodnie z art. 19 ustawy wnioski składane są w kwalifi-

kowanej formie pisemnej, to znaczy na urzędowych (kolorowych) formularzach. Wnioski mogą być składane 

także na formularzach jednobarwnych (wydruk komputerowy) lub na kserokopiach formularzy urzędowych. 
Ustawa przewiduje możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną pod warunkiem opatrzenia go bez-

piecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zapisano w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 
21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego 

Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania. 

Analizując zapisy przywołanego rozporządzenia, nietrudno dostrzec, że przewiduje ono aż osiemdziesiąt 
osiem wzorów formularzy dotyczących dokonania określonych wpisów w rejestrze. Liczba ta w pewnym 

zakresie wynika z wielości stanów faktycznych i prawnych, które są możliwe do ujawnienia – wnioski można 

klasyfikować między innymi ze względu na rodzaj podmiotu lub okoliczności, które mają być wpisane do 

rejestru. Ponadto niektóre formularze pełnią rolę formularzy, nazwijmy to, głównych (na przykład KRS-W2 – 
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo-akcyjna), a niektóre są 

formularzami uzupełniającymi (na przykład KRS-WA – Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne, KRS-

WH – Sposób powstania podmiotu, KRS-WK – Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowa-
nia spółki itp.), które mogą być wykorzystane wraz z odpowiednim formularzem głównym. 

Stosowanie zdefiniowanych formularzy ma oczywiście pewne zalety, sprzyja uporządkowaniu przekazy-

wanych informacji i zazwyczaj stanowi ułatwienie dla samych wnioskodawców, którzy działając w oparciu 

o gotowe druki, nie muszą samodzielnie odszukiwać w przepisach prawa zakresu danych i informacji podle-
gających przekazaniu. Jednak, jak wskazałem, znaczna liczba dostępnych formularzy w wielu przypadkach 

utrudnia działanie. Dotyczy to w szczególności osób, które stawiają pierwsze kroki w życiu gospodarczym 

i nie osiągnęły jeszcze odpowiedniej biegłości w opisanym zakresie. Powyższy stan rzeczy generuje także 
pewne trudności po stronie sądów obsługujących postępowanie rejestrowe. Warto przy tym zauważyć, że 

zakres danych w wielu formularzach i towarzyszących im formularzach uzupełniających jest bardzo podob-

ny, a różnica często sprowadza się do interpretacji tych danych w zależności od charakteru dokonywanego 
wpisu. Wskazane okoliczności dają zatem podstawy do rozważań nad możliwymi sposobami uproszczenia 

pewnych materialno-technicznych aspektów postępowania rejestrowego. 

Jestem przekonany, że idąc z duchem czasu warto rozważyć opracowanie i zamieszczenie na stronach 

Krajowego Rejestru Sądowego ogólnodostępnej aplikacji, która pełniłaby funkcję generatora wniosków. Nie 
chodzi tu jednak wyłącznie o udostępnienie wersji elektronicznej formularzy określonych cytowanym rozpo-

rządzeniem, te bowiem są już dostępne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawie-

dliwości, ale o stworzenie oprogramowania, które na podstawie przekazywanych danych na bieżąco dosto-
sowywałoby zakres informacji objętej wnioskiem do konkretnego przypadku (mówiąc w dużym uproszcze-

niu: wskazanie opcji „rejestracja podmiotu” oraz „spółdzielnia” powodowałby wygenerowanie interaktywne-

go formularza opartego na formularzu KRS-W5 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębior-
ców – spółdzielnia). W ten sposób wnioskodawca mógłby skupić się wyłącznie na informacjach, które powi-

nien przekazać, a nie na tym, jaki formularz w tym celu wybrać. Zakres danych opierałby się oczywiście na 

zakresie danych przekazywanych na podstawie aktualnie dostępnych wzorów formularzy, przez co wygene-

rowany wniosek – pod względem zakresu umieszczonych w nim informacji – nie różniłby się od wniosku 
sporządzonego w tradycyjnej formie, czyli na papierowych formularzach. 

Co więcej, zastosowanie formy interaktywnej umożliwiłoby bieżące informowanie wnioskodawcy o róż-

nego rodzaju błędach, co z kolei pozwoliłoby zwiększyć prawdopodobieństwo, że wniosek zostanie wypeł-
niony prawidłowo. W dalszej kolejności wygenerowany wniosek, po opatrzeniu go podpisem elektronicz-

nym, mógłby być przesyłany drogą elektroniczną lub, po wydrukowaniu i podpisaniu odręcznym, składany 

w formie tradycyjnej. Przedmiotowa aplikacja mogłaby działać równolegle do obowiązujących aktualnie 



rozwiązań odnoszących się do papierowych formularzy urzędowych. 

Wydaje się przy tym, że opracowując rzeczoną aplikację, w pewnym zakresie można wykorzystać zgro-
madzone doświadczenia związane z funkcjonującymi rozwiązaniami odnoszącymi się do uproszczonego 

trybu zgłoszenia do rejestru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 8a ust. 6 przywołanej na wstępie 

ustawy). Ze względu na to zwracam się do Pana Ministra z prośbą o dokonanie analizy w zakresie celowości 

i faktycznych możliwości wypracowania rozwiązań zaproponowanych w niniejszym oświadczeniu. 

Z wyrazami szacunku 

Ryszard Knosala 




