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Epitafium dla rejestru dłużników niewypłacalnych

I. Likwidacja rejestru dłużników niewypłacalnych 
Krajowy Rejestr Sądowy wprowadzony ustawą z 20.8.1997 r.1 składa się z trzech re-

jestrów, a mianowicie rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organiza-
cji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opie-
ki zdrowotnej, a także rejestru dłużników niewypłacalnych. Są to trzy samodzielne rejestry 
funkcjonujące w ramach jednego systemu informatycznego2. Rejestr służy przede wszystkim 
bezpieczeństwu i pewności obrotu przez gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie in-
formacji dotyczących wpisanych do niego podmiotów3. Charakter prawny rejestru oraz spo-
sób jego zorganizowania, co było wielokrotnie podkreślone w piśmiennictwie dają gwarancję 
prawidłowego pełnienia różnych funkcji, a mianowicie ewidencyjnej, legalizacyjnej, ochron-
nej, informacyjnej i kontrolnej4. Dostrzegalna jest różnica co do celu stworzenia każdego 
z trzech rejestrów w KRS. Celem pierwszych dwóch rejestrów było stworzenie jednolitego 
i powszechnego zbioru przedsiębiorców i organizacji, który zastąpić miał, w pierwotnym 
założeniu, ewidencję działalności gospodarczej prowadzoną przez gminy oraz skupić wiele 
rejestrów sądowych prowadzonych przez różne terytorialnie i rzeczowo sądy. Rejestr dłuż-
ników niewypłacalnych był natomiast nowym rozwiązaniem, którego priorytetowym zada-
niem była niewątpliwie ochrona bezpieczeństwa obrotu5. Rejestr jako ogólnie dostępny zbiór 
danych dotyczących wpisanych podmiotów daje możliwość uzyskania wiarygodnych infor-
macji niezbędnych w obrocie o potencjalnych kontrahentach. Jawność, a przede wszystkim 
wiarygodność wynikająca z zasad funkcjonowania tego rejestru jako rejestru sądowego były 
i są uznawane za jego fundamenty6. Okoliczność, że rejestr jest prowadzony przez sąd w po-

* dr Anna Barańska – starszy wykładowca w Katedrze Postępowania Cywilnego I UŁ, radca prawny. 
1 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 986.
2 E. Marszałkowska-Krześ, Wpisy w rejestrze przedsiębiorców dotyczące spółek handlowych, Warszawa 2004, 

s. 7; M. Tarska, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym Komentarz, Warszawa 2009, s. 6. 
3 E. Marszałkowska-Krześ, Wpisy, s. 8. 
4 M. Wrzołek-Romańczuk, Krajowy Rejestr Sądowy u progu XXI wieku, Pal. 1997, Nr 9–10; E. Marszałkowska-

-Krześ, Wpisy, s. 9.
5 L. Ciulkin, Rejestr dłużników niewypłacalnych, MoP 2001, Nr 18, s. 918.
6 E. Marszałkowska-Krześ, Wpisy, s. 9; L. Ciulkin, Rejestr, s. 921; M. Tarska, Ustawa, s. 22.
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stępowaniu cywilnym stanowi gwarancję prawidłowej realizacji wszystkich zadań stawianych 
przed Krajowym Rejestrem Sądowym jako księgą zaufania publicznego. 

Ustawa z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych 
innych ustaw7, która wejdzie w życie w przeważającej części z dniem 1.2.2019 r., w art. 1 
pkt 30 uchyliła art. 55 i 57 KrRejSU. Artykuł 56 został uchylony z 15.3.2018 r8. Artyku-
ły 55–57 KrRejSU zawarte są w rozdziale 4 wskazanej ustawy, pt. „Rejestr dłużników nie-
wypłacalnych”9. Odnosząc się do nazwy omawianego rejestru dość powszechnie przyjmuje 
się, że nie do końca odpowiada ona merytorycznej zawartości tego rejestru. Mamy bowiem 
w tym przypadku do czynienia nie tylko, czy też nie zawsze, z dłużnikami niewypłacalny-
mi, w ogólnie przyjętym w prawie rozumieniu tego terminu, a niejednokrotnie z dłużnika-
mi niesolidnymi, którzy nie regulują swoich zobowiązań10. Nowe rozwiązanie przewiduje, że 
z 1.2.2019 r. nie będzie już możliwości umieszczenia dłużnika objętego kategorią dłużników 
niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym, a wpisy do tego rejestru na wniosek wie-
rzyciela posiadającego tytuł wykonawczy nie są już możliwe od 15 marca br. Rejestr dłużni-
ków niewypłacalnych nie zostaje jednak zamknięty w tym sensie, że będzie możliwe dokony-
wanie zmian i wykreśleń istniejących wpisów. Efekt tej regulacji spowoduje w odległej (jak 
należy przypuścić ponad dziesięcioletniej) perspektywie czasowej przekształcenie tego reje-
stru w zbiór danych archiwalnych – wykreślonych dłużników niewypłacalnych. 

Dodać należy, że zgodnie z treścią art. 45 ZmKrRejSU w sprawach o wpis na podstawie 
art. 55 KrRejSU, niezakończonych przed dniem 1.2.2019 r., co do zasady, stosuje się prze-
pisy dotychczasowe. Przepis ten pozwala sądowi rejestrowemu na rozpoznanie spraw o wpis 
w RDN na podstawie art. 55 KrRejSU, także po 1.2.2019 r. w odniesieniu do spraw wszczę-
tych przed tą datą11. Rozpoznanie sprawy przez sąd obejmuje zarówno kwestie formalne, jak 
i merytoryczne, a także rozpoznawanie środków odwoławczych. Jest to tym bardziej uzasad-
nione, że nie przewiduje się po 1.2.2019 r. przepisów, które stworzyłyby podstawę dla prze-
kazania spraw nierozpoznanych czy niezakończonych do Krajowego Rejestru Zadłużonych, 
który przejmie wpisy niektórych kategorii dłużników obecnie wpisywanych do RDN12. 
W art. 46 ZmKrRejSU przewidziano także możliwość rozpoznania spraw o dokonanie wpi-
su do RDN na podstawie art. 56 KrRejSU w postępowaniach wszczętych przed uchyleniem 
powołanego ostatnio przepisu.

Warto podkreślić, że jawność rejestru i pełna dostępność zarówno danych wpisanych 
(księgi rejestrowej), jak i dokumentów stanowiących podstawę wpisu (akt rejestrowych) jest 
od początku funkcjonowania KRS systematycznie rozszerzana. Początkowo ta pełna jawność 
dotyczyła wyłącznie rejestru przedsiębiorców w KRS (art. 10 ust. 1 KrRejSU). Obecnie do-
stępne są także akta rejestrowe zarówno w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecz-
nych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
jak i w rejestrze dłużników niewypłacalnych (uchylono art. 10 ust. 2 KrRejSU). KRS jest do-

7 Dz.U. z 2018 r. poz. 398; dalej jako: ZmKrRejSU.
8 Art. 55 KrRejSU w zw. z art. 55 pkt 3 ZmKrRejSU.
9 Dalej jako: RDN.
10 E. Marszałkowska-Krześ, Postępowanie rejestrowe, [w:] T. Wiśniewski (red.), System prawa handlowego, t. 7, 

Warszawa 2007, s. 475; M. Tarska, Ustawa, s. 494.
11 Art. 44 ZmKrRejSU.
12 Ustawa z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.). 
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stępny dla osób trzecich bez potrzeby wykazywania interesu prawnego. Ponadto większość 
wpisów podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Charakterystycznym 
elementem jest też dostęp do księgi rejestrowej i akt rejestrowych także po wykreśleniu wpi-
su czy nawet w całości podmiotu z KRS. Nawet jeśli wszystkie wpisy w rejestrze konkretnego 
podmiotu zostaną wykreślone, to zawsze będzie do nich dostęp i możliwość uzyskania infor-
macji o wykreślonych już danych. 

W rejestrze dłużników niewypłacalnych jest pełna dostępność księgi rejestrowej (art. 8 
KrRejSU), natomiast dostępność akt rejestrowych funkcjonuje na nieco odmiennych zasa-
dach określonych w art. 10 ust. 3 i 5 KrRejSU. Mianowicie, akta dotyczące wpisu do reje-
stru dłużników niewypłacalnych podmiotu, który uległ wykreśleniu na podstawie art. 59 i 60 
KrRejSU i nie podlegają ujawnieniu, są dostępne wyłącznie dla podmiotu, którego wpis do-
tyczył oraz wierzyciela na którego wniosek orzeczono o wpisaniu podmiotu. Ponadto, na za-
sadach ogólnych panujących w postępowaniu nieprocesowym, do którego zalicza się postę-
powanie rejestrowe możliwy jest dostęp do akt rejestrowych na podstawie art. 525 KPC dla 
osób wykazujących się interesem prawnym. 

Nowym rozwiązaniem, spowodowanym przez uchylenie art. 56 KrRejSU jest brak moż-
liwości wpisywania dłużników do RDN na wniosek wierzyciela. Jednocześnie ustawa utrzy-
muje w swojej strukturze (z pewną modyfikacją) art. 41 KrRejSU, który był w gruncie rzeczy 
odpowiednikiem rejestru dłużników niewypłacalnych w odniesieniu do przedsiębiorców13. 
W strukturze KRS jest to dział czwarty rejestru przedsiębiorców14. Ustawodawca pozostawił 
zatem możliwość wpisywania informacji o zadłużeniach przedsiębiorców zarówno publiczno-
prawnych (z urzędu i na wniosek), jak i prywatnoprawnych (na wniosek wierzyciela) wpro-
wadzając równocześnie kwotę 2000 zł jako łączną minimalną wysokość należności lub wie-
rzytelności podlegającą wpisowi w ramach jednego postępowania (dodany art. 41a, wszedł 
w życie 15.3.2018 r.). 

Spróbujmy prześledzić motywy pierwotnie projektowanego rozwiązania. Projektodawca 
omawianej ustawy dokonał analizy spraw w rejestrze dłużników niewypłacalnych i ustalił, że 
po szesnastoletnim okresie obowiązywania ustawy można wyprowadzić pewne wnioski co do 
tego rejestru. Po pierwsze, zbyteczne jest (zdaniem projektodawców) umieszczanie w RDN, 
wskutek wniosków składanych przez komorników na podstawie art. 1086 KPC, dłużników 
alimentacyjnych, co do których egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna. Oceniono, że 
zamieszczenie informacji o istniejącym zadłużeniu alimentacyjnym nie wpływa na skutecz-
ność prowadzonej egzekucji i nie zwiększa ściągalności tego typu długów. Przyjęto, że dzie-
sięcioletni okres obowiązywania art. 55 pkt 5 KrRejSU i art. 1086 § 4 KPC pozwala na jed-
noznaczne stwierdzenie, że przyjęte w omawianych przepisach rozwiązanie nie doprowadziło 
do osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Dodatkowo stwierdzono, że nakład pracy i kosztów 
w ramach prowadzonego postępowania o wpis do RDN dłużnika alimentacyjnego – zarów-
no po stronie komorników jak i sądu rejestrowego – jest nieadekwatny do osiąganych efek-
tów, które w ciągu lat obowiązywania przepisu są praktycznie niezauważalne. Ustawodawca 
uznał, że mała efektywność postępowań o wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych dla 
bezpieczeństwa obrotu, jest spowodowana niewielkim zainteresowaniem uczestników obrotu 

13 Uchylono jedynie art. 41 ust. 5 z 1.2.2019 r. ponieważ informacje objęte tym punktem zamieszczane będą 
w CRRU. 

14 Art. 41 KrRejSU. 
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gospodarczego danymi z RDN oraz niewspółmiernie wysokimi kosztami prowadzenia postę-
powań o wpis do tego rejestru15. 

Podkreślono w uzasadnieniu projektu ustawy, że w dalszym ciągu istnieje możliwość za-
mieszczania informacji o zadłużeniach z tytułu alimentów w biurach informacji gospodar-
czej, co ponoć ma działać bardziej dyscyplinująco na dłużników16. 

Zamknięcie dla dalszych wpisów RDN uzasadniane jest małą skutecznością tych wpisów 
oraz ryzykiem popełnienia pewnych dostrzegalnych w praktyce błędów w toku postępowa-
nia o wpis. Stwierdzono w uzasadnieniu projektu, że biura informacji gospodarczej cieszą 
się w obrocie dużą popularnością i w praktyce stały się podstawowym źródłem informacji 
o dłużniku lub o kontrahencie. 

Argumentem dla likwidacji RDN podawanym pierwotnie w uzasadnieniu ustawy było 
także stworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości (CRRU) planowanego-
na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 456 pkt 1 PrRestr, który miał powstać początkowo 
z dniem 1.2.2018 r.17, następnie z dniem 26.6.2018 r.18, ostatecznie zaś jego wejście w życie 
przesunięto do 1.2.2019 r., choć w zmienionej postaci, o czym w dalszej treści opracowania 
i generalnie miał stanowić zbiór danych dotyczących przede wszystkim prowadzonych postę-
powań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, podmiotów biorących w nich udział i wyda-
wanych orzeczeń. Z natury postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych wynika, że 
dotyczą one podmiotów niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Rejestr miał 
pełnić funkcję rejestru danych dotyczących podmiotów, których kondycja finansowa uległa 
pogorszeniu i z tego powodu prowadzone jest wobec nich postępowanie restrukturyzacyj-
ne lub upadłościowe. W CRRU miały być ujawniane m.in. orzeczenia w przedmiocie zakazu 
prowadzenia działalności gospodarczej. Uznano zatem, że nastąpiłoby dublowanie informacji 
zamieszczanych w RDN określonych w art. 55 pkt 1, 1a, 2 i 4. Stąd pierwotna decyzja, aby 
te informacje przenieść do CRRU. Jednak zanim omówione przepisy miały szansę na wejście 
w życie projektodawca dokonał, jak to określono w uzasadnieniu nowego projektu – „ewo-
lucji projektu”19. Było to spowodowane przekonaniem projektodawcy, że rejestr musi zawie-
rać wskazane wyżej dane dotyczące postępowań restukturyzacyjnych i upadłościowych, ale 
także powinien zawierać informacje o osobach wskazanych dotychczas w uchylonym art. 55 
 KrRejSU, a dokładniej trzech kategoriach wskazanych tam dłużników. Chodzi o wspólników 
osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez 
ograniczenia, jeżeli ogłoszono upadłość spółki lub oddalono wniosek na podstawie art. 13 
ust. 1 lub 2 PrUp. Druga kategoria to osoby fizyczne, osoby prawne, tzw. ułomne osoby praw-
ne wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne – sądowe lub administracyjne z uwa-
gi na fakt, że nie uzyska się sumy większej od – odpowiednio kosztów lub wydatków. Trzecią 
kategorię stanowią ku pewnemu zaskoczeniu, wobec pierwotnego uzasadnienia – dłużnicy 

15 Uzasadnienie projektu ZmKrRejSU, Druk sejm. Nr 2067.
16  Ibidem.
17 Ustawa z 10.1.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, ustawy – Kodeks postępowania admini-

stracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 149).

18 Ustawa z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 398). 

19 Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych z 7.6.2018 r., Druk sejm. Nr 2637, Sejm RP VIII Ka-
dencji, s. 11.
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alimentacyjni i to już po przekroczeniu trzech miesięcy zaległości. Uznano, że Rejestr uzyska 
szerszy zakres i znaczenie niż pierwotnie przewidywano, co wymaga stworzenia odrębnego 
Rejestru poza strukturami postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Stąd projekt 
stworzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Analiza „ewolucji projektu” pozwala na 
sformułowanie wniosku, że do KRZ od chwili jego powstania w dniu 1.2.2019 r. przeniesio-
ne zostaną wpisy tylko niektórych z dłużników objętych art. 55 KrRejSU. Nie będzie nato-
miast możliwości umieszczania w jakimkolwiek rejestrze należności i dłużników z całkowi-
cie prywatnych zobowiązań, w sytuacji, gdy dłużnik niewpisany do rejestru przedsiębiorców 
w KRS nie stanie się niewypłacalny, a jest z pewnością dłużnikiem niesolidnym i szkoda, że 
nie możemy o tym poinformować potencjalnych wierzycieli i kontrahentów gospodarczych. 

Przy wprowadzaniu nowych rozwiązań pominięto okoliczność, że istnieje kilka wyraź-
nych różnic pomiędzy RDN a biurami informacji gospodarczej, które w uzasadnieniu wstęp-
nych projektów zostały wysoko ocenione. 

Trzy z nich mają charakter podstawowy i dotyczą zasad, na których opieramy działa-
nie Krajowego Rejestru Sądowego – zasady wiarygodności wpisów, dostępności oraz jaw-
ności KRS. Krajowy Rejestr Sądowy ma charakter księgi publicznej, a nawet księgi zaufania 
publicznego20. Wpisy tam dokonane korzystają z domniemania prawdziwości, a czynności 
prawne podejmowane na podstawie wpisów do KRS są w szczególny sposób chronione przez 
prawo (art. 14, 16 i 17 KrRejSU). Z całą pewnością nie można tego powiedzieć o wpisach 
dłużników w rejestrach biur informacji gospodarczej. Już w okresie przed II wojną świato-
wą Rejestr (obecnie Krajowy Rejestr Sądowy, dawniej rejestr handlowy) był postrzegany jako 
„instytucja charakteru publicznego służąca wielkiej zasadzie bezpieczeństwa obrotu; dzięki tej 
instytucji urzeczywistnia się jawność w handlu i przemyśle”21.

Odpisy i wyciągi z ksiąg publicznych stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo 
zaświadczone. Dane w nich zamieszczone korzystają z domniemania prawdziwości (art. 17 
KrRejSU). Dzięki temu rejestr chroni prawa osób trzecich w dobrej wierze, a także same 
podmioty wpisane do rejestru przed działaniem w złej wierze innych osób. W tym znaczeniu 
księgi te stanowią jedną z instytucji służących realizacji zasady bezpieczeństwa obrotu praw-
nego22. Rejestr stanowi ogólnie dostępny zbiór danych dotyczących wpisanych podmiotów 
i stwarza w związku z tym możliwość uzyskania wiarygodnych informacji o potencjalnych 
kontrahentach23. KRS pełni funkcję legalizacyjną, przykładowo przez tworzenie podmiotu 
z chwilą wpisu czy nadawanie osobowości prawnej podmiotom wpisanym. Funkcja infor-
macyjna to udostępnianie szybkiej i wiarygodnej, po niewygórowanych kosztach i w łatwy 
do uzyskania sposób informacji o podmiocie wpisanym. Jednak najistotniejszym, moim zda-
niem, elementem jest funkcja ochronna. Istotą KRS jest zapewnienie bezpiecznych i pewnych 
warunków prowadzenia obrotu gospodarczego. Rola rejestru polega m.in. na ostrzeganiu po-
tencjalnych kontrahentów przed podejmowaniem ryzykownych gospodarczo przedsięwzięć 
z podmiotami tam wpisanymi24. 

20 M. Tarska, Ustawa, s. 6; E. Marszałkowska-Krześ, Wpisy, s. 41. 
21 J. Namitkiewicz, Kodeks handlowy. Komentarz, t. I, Warszawa 1934, s. 22.
22 E. Marszałkowska-Krześ, Wpisy, s. 2. 
23 J. Brol, Spółki prawa handlowego, Warszawa 1993, s. 35.
24 K. Płowucha, Postępowanie nieprocesowe w sprawach rejestrowych, [w:] K. Lubiński (red.), Studia z Prawa 

Publicznego, Toruń 2001, s. 154.
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Pełnienie wskazanych funkcji jest możliwe ponieważ sąd rejestrowy ma do dyspozycji 
środki kontroli i mechanizmy umożliwiające skuteczne działanie25. Zapewnienie bezpiecz-
nych warunków prowadzenia obrotu gospodarczego jest realizowane przez wprowadzenie do-
mniemania prawdziwości danych wpisanych i obowiązek ich aktualizacji w ciągu 7 dni od 
zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. Domniemania związane z wpisem powodują 
generalnie, że dane nieujawnione nie wywierają skutków prawnych, zaś dane ujawnione nie 
mogą być nieuwzględnione – wszystko dla gwarancji bezpieczeństwa obrotu. Dodatkowo 
Dział IV rejestru przedsiębiorców, w którym ujawniane są zadłużenia publicznoprawne (po-
datkowe, celne, z ubezpieczenia społecznego) oraz prywatnoprawne (na wniosek wierzyciela 
posiadającego tytuł wykonawczy) także służy wzmocnieniu bezpieczeństwa obrotu. Takich 
informacji nie ma w żadnych innych rejestrach. 

Cechą charakterystyczną dla KRS jest możliwość działania sądu rejestrowego z urzędu 
(np. wykreślanie wpisów niedopuszczalnych, sprostowanie z urzędu błędów, możliwość sto-
sowania przez sąd postępowania przymuszającego. W tym postępowaniu sąd może wymie-
rzać grzywny, a także orzec o rozwiązaniu i trybie tego rozwiązania wobec podmiotu niewy-
konującego obowiązki rejestrowe (np. art. 24, 25 i 25a). 

Uchwalając tę bardzo daleko idącą zmianę ustawodawca nie zauważył, że dostępność 
omawianych rejestrów jest zupełnie różna. Skorzystanie z informacji biura informacji go-
spodarczej, a także zamieszczenie tam informacji o dłużniku wymaga, co do zasady, zawar-
cia umowy i poniesienia opłat, często niemałych. Nawet jeśli, jak to wskazano w uzasadnie-
niu zmian jest to prosta umowa internetowa, to jednak stanowi ona pewną barierę, zwłaszcza 
dla „nieprzedsiębiorców”. Nie usprawiedliwiają tego rozwiązania kuszące zniżki pierwszych 
opłat ponoszonych w biurach informacji gospodarczej. Umieszczenie dłużnika w RDN i tak-
że uzyskanie informacji jest czynnością jednorazową z niewygórowaną opłatą. Ustawodaw-
ca nie dostrzegł, że z rejestrów korzystają nie tylko przedsiębiorcy i banki. Narzuca się wręcz 
wniosek, że zmiany są dokonane w interesie i z myślą o tzw. „masowych wierzycielach”, dla 
których zawarcie umowy o dostarczanie i uzyskiwanie informacji z rejestru długów jest ak-
tywnością codzienną. Takie samo spostrzeżenie można poczynić co do jawności zawartych 
danych. W Krajowym Rejestrze Sądowym kwestia jawności jest niewątpliwa i prosta. Każdy 
jest uprawniony do otrzymania informacji z rejestru i każdy, co do zasady, jest uprawniony 
do przejrzenia akt rejestrowych. Niewielki wyjątek w zakresie RDN co do ujawnienia akt re-
jestrowych w zakresie wpisów wykreślonych nie stanowi tu żadnej bariery. Natomiast stopień 
szczegółowości przesłanek dostępności informacji w biurze informacji gospodarczej nie daje 
pełnej gwarancji prawidłowego stosowania przyjętego rozwiązania. 

W projekcie powołania Krajowego Rejestru Zadłużonych zaproponowano taką właśnie 
nazwę w celu zachowania niezbędnej spójności z regulacjami i nazwami innych rejestrów – 
Krajowego Rejestru Sądowego i Krajowego Rejestru Karnego. Niestety projektowany KRZ, 
poza nazwą nie wykazuje żadnej spójności ze wskazanymi rejestrami. KRK jest prowadzony 
w systemie administracyjnym i w sprawach nieuregulowanych odsyła do Kodeksu postępo-
wania administracyjnego26. Tworzony zaś Krajowy Rejestr Zadłużonych został pomyślany 
jako rodzaj wyłącznie technicznego systemu teleinformatycznego tworzącego rejestr, nieza-

25 M. Wrzołek-Romańczuk, Rejestr handlowy – zagadnienia materialnoprawne i procesowe, cz. I, Pal. 1991, 
Nr 3–4, s. 20.

26 Art. 9 ustawy z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1218).
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kwalifikowanego jako postępowanie rejestrowe, bowiem w proponowanej ustawie nie ma 
żadnego odesłania do postępowania rejestrowego, czy też ogólnie postępowania cywilnego. 
Nie przewidziano w nim „wpisów” tylko „ujawnienia” danych. Ujawnienia tego będą doko-
nywały różne organy sądowe (komornik i sąd) i administracyjne (np. naczelnik urzędu skar-
bowego, dyrektor oddziału ZUS). Z całokształtu regulacji wynika, że „ujawnianie” ma mieć 
charakter wyłącznie techniczny, co zwłaszcza w odniesieniu do usuwania danych w przypad-
ku wygaśnięcia zobowiązań lub stwierdzenia pomyłek w ujawnieniu wpisanych informacji 
może być mocno wątpliwe. Zauważyć bowiem należy, że w projektowanej ustawie nie prze-
widziano żadnego trybu postępowania, uprawnień dla dłużników, ani mechanizmów kwe-
stionowania „ujawnienia danych”. 

II. Nowe przesłanki wykreślenia dłużnika z rejestru dłużników 
niewypłacalnych 

Niewątpliwie pozytywnie należy ocenić inną zmianę dokonaną w RDN, a mianowicie 
dodanie do art. 59 ust. 1a, który pozwoli na wykreślenie dłużnika z RDN, gdy spełnił świad-
czenie, bądź w inny sposób nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania. Przez lata obowiązywania 
przepisów o KRS wielokrotnie zadawane było pytanie, czy wpis „na zawsze” dłużnika niewy-
płacalnego bez możliwości wykreślenia po spełnieniu świadczenia był przemyślanym i celo-
wym działaniem ustawodawcy, czy też wynikiem przeoczenia. Rozwiązanie to było bowiem 
zdecydowanie demotywujące. Zmiana jest bardzo korzystna, ponieważ może wpływać na 
skłonienie dłużnika do spłaty długu, czego nie mieliśmy w poprzedniej regulacji. Zgodnie 
z wprowadzonym art. 59 ust. 1a, jeżeli po dokonaniu wpisu zapadnie orzeczenie sądowe lub 
decyzja administracyjna, w której zostanie stwierdzone, że należność wpisana do rejestru nie 
istnieje albo wygasło zobowiązanie, z którego ona wynika dokonany wpis zostanie wykreślo-
ny – z urzędu lub na wniosek. Artykuł 59 ust. 1a zd. 2 KrRejSU brzmi: „Wygaśnięcie zobo-
wiązania powinno być stwierdzone orzeczeniem lub zaświadczeniem właściwego organu lub 
oświadczeniami dłużnika i wierzyciela”. Wydaje się, że przepis nie został dostatecznie precy-
zyjnie sformułowany i może sprawiać trudności interpretacyjne, zwłaszcza wobec różnego za-
kresu pierwszego i drugiego zdania. Ze zd. 1 wynika, że ustawodawca przeciwstawił nieist-
nienie należności – wygaśnięciu zobowiązania. Zdanie 2 ustanawiając przesłankę wykreślenia 
stanowi wyłącznie o wygaśnięciu zobowiązania. Nie ma wątpliwości, że wygaśnięcie zobowią-
zania może nastąpić wskutek zapłaty należności, ale także wskutek innych zdarzeń takich jak 
potrącenie, odnowienie, świadczenie w miejsce wykonania, złożenie przedmiotu świadczenia 
do depozytu sądowego, co przecież także prowadzi w efekcie do nieistnienia należności tyle, 
że następczego27. Jedyne logiczne wytłumaczenie omawianego przepisu polega na takiej jego 
wykładni językowej, w której przyjmiemy, że po pierwsze – wpisy mogą być wykreślone, gdy 
po ich dokonaniu zapadło orzeczenie sądowe lub decyzja administracyjna, z których wyni-
ka, że należność nie istnieje, a po drugie, że wpisy mogą być wykreślone, gdy wygasło zobo-
wiązanie, z którego ona wynika. Wówczas zd. 2 dotyczące dokumentu, na podstawie którego 
nastąpi wykreślenie odnosi się wyłącznie do sytuacji wygaśnięcia zobowiązania. Oznacza to, 
że to wykreślenie wpisu w przypadku wygaśnięcia zobowiązania może nastąpić na podstawie 
orzeczenia lub zaświadczenia właściwego organu albo też na podstawie oświadczeń wierzycie-
la i dłużnika. Przepis bowiem posługuje się alternatywą a nie koniunkcją. 

27 W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania, Warszawa 2007, s. 381.
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Wygaśnięcie zobowiązania nie musi być skutkiem orzeczenia sądowego czy też decyzji 
administracyjnej. Może nastąpić w wyniku czynności prawnych stron dokonanych także już 
po przeprowadzeniu postępowania procesowego i także egzekucyjnego, a zatem w niektó-
rych przypadkach oświadczenie dłużnika i wierzyciela powinno być wystarczające. Przy takiej 
wykładni należy uznać, że do stwierdzenia nieistnienia należności niezbędne jest orzeczenie 
sądowe – np. wydane w drodze uwzględnienia powództwa przeciwegzekucyjnego, lub decy-
zja administracyjna np. stwierdzająca nieważność decyzji administracyjnej, z której wynikała 
 należność. 

Wskazane dokumenty podlegają badaniu przewidzianemu w art. 23 ust. 1 i 2 KrRejSU, 
z których to przepisów wynika, że sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumen-
ty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa. Bada także, czy dane określone 
w art. 35 pkt 1 i 2 oraz art. 38 pkt 2 lit. h są prawdziwe28. W pozostałym zaś zakresie sąd re-
jestrowy bada, czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem, jeżeli ma w tym wzglę-
dzie uzasadnione wątpliwości. Zdaniem E. Marszałkowskiej-Krześ, zdefiniowanie tego okre-
ślenia jest trudne, jeżeli nie wręcz niemożliwe29. Stwierdzenie, czy takie wątpliwości zachodzą 
jest możliwe dopiero na tle konkretnego stanu faktycznego. Wydaje się jednak, że badanie 
oświadczeń dłużnika i wierzyciela stanowiących podstawę wykreślenia wpisu może stanowić 
przedmiot takiego badania. 

W sprawach o wykreślenie wpisów z RDN wszczętych i niezakończonych przed dniem 
wejścia w życie ustawy, na mocy art. 47 znajdzie zastosowanie projektowany art. 59 ust. 1a 
KrRejSU. Oznacza to, że w postępowaniach prowadzonych w dniu wejścia w życie ustawy 
sąd może uwzględnić także dodatkowe podstawy wykreślenia wpisu w RDN, wskazane w po-
wołanym art. 59 ust. 1a KrRejSU. Niewątpliwie jest to rozwiązanie korzystne dla osób ubie-
gających się o wykreślenie z RDN. 

III. Termin wykreślenia dłużnika z rejestru dłużników 
niewypłacalnych 

Uległ także skróceniu okres i tryb wykreślania wpisów w RDN wskutek upływu czasu. 
Obecnie art. 60 KrRejSU przewiduje, że wpisy będą wykreślane po upływie 7 lat od dokona-
nia wpisu. Jednak w odniesieniu do wpisów dotyczących tzw. kar stygmatyzacyjnych30 prze-
widzianych w Prawie upadłościowym okres ten wynosi 10 lat. Po upływie tego okresu nastę-
puje automatyczne wykreślenie wpisu, czyli sąd nie będzie musiał wydawać postanowienia. 
Jest to nowe rozwiązanie. Jego wprowadzenie oznacza, że sąd nie będzie wydawał orzeczenia 
o wykreśleniu wpisu po upływie wskazanych terminów. Nowelizacja zakłada działanie auto-
matyczne systemu informatycznego w kilku przewidzianych przypadkach wykreślenia wpisu. 
To z kolei oznacza wprowadzenie nowej relacji pomiędzy postanowieniem o wpisie i wpisem. 
Do tej chwili w postępowaniu rejestrowym odróżnialiśmy postanowienie o wpisie i sam wpis 
w sensie technicznym. Inaczej niż w postępowaniu wieczystoksięgowym, gdzie nie mamy od-
rębnie wydanego postanowienia zaś sam wpis jest orzeczeniem (art. 6268 § 6 KPC). Nato-

28 Czyli dane dotyczące numerów PESEL, NIP, REGON.
29 E. Marszałkowska-Krześ, Wpisy, s. 91. 
30 Czyli kar obejmujących pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej, czy też zajmowania okre-

ślonych stanowisk u przedsiębiorców orzekane w postępowaniu upadłościowym. 
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miast w postępowaniu rejestrowym pojawi się nowy wariant, a mianowicie będzie funkcjono-
wał sam wpis techniczny bez orzeczenia. W uzasadnieniu projektu wskazano, że wykreślenie 
takiego wpisu jako czynność o charakterze technicznym będzie dokonywane automatycznie, 
bez potrzeby wydawania przez sąd postanowienia. Szkoda, że ustawodawca nie dopracował 
wprowadzanej regulacji. Jest to bowiem rozwiązanie dość rewolucyjne. Dodatkowo w art. 49 
ZmKrRejSU przewidziano, że w sprawach wszczętych od dnia wejścia w życie ustawy posta-
nowienia w przedmiocie wpisów, o których mowa w art. 41 pkt 5 i art. 55 KrRejSU nie wy-
magają doręczenia i nie podlegają zaskarżeniu. Jest to bardzo nieprecyzyjne sformułowanie, 
bo przecież „postanowienie w przedmiocie wpisu” to jak wiadomo orzeczenie o dokonaniu 
wpisu określonych danych, ale także wykreślenie danych, w tym także wykreślenie podmio-
tu. Zgodnie bowiem z art. 20 ust. 4 KrRejSU wpisem jest także wykreślenie. Powstaje zatem 
pytanie – automatycznie – czy po wydaniu postanowienia niepodlegającego uzasadnieniu 
i doręczeniu? Aby pogodzić brzmienie obu przepisów należy uznać, że art. 49 ZmKrRejSU 
i art. 46 KrRejSU dotyczą jedynie pozytywnych postanowień dotyczących wpisania danych 
do KRS. Słusznym rozwiązaniem jest zastosowanie nowego brzmienia art. 60 ust. 1 również 
do wpisów dokonanych przed dniem wejścia w życie ustawy. Dodatkowo jeszcze, noweliza-
cja nie zmieniła art. 6945 § 1, z którego jednoznacznie wynika, że wpis do KRS następuje na 
podstawie postanowienia. Należało zatem wprowadzić wyraźnie wyjątek od tego rozwiąza-
nia, względnie dodać „z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie”. Można oczywi-
ście przyjmując, że przepisy KPC mają charakter przepisów ogólnych, przepisy KrRejSU zaś 
są w stosunku do nich przepisami szczególnymi, ustalić drogą wykładni systemowej zakres 
obowiązywania art. 46 ust. 2 i art. 60 ust. 1 KrRejSU. Niemniej zdecydowanie lepsza byłaby 
w tym przypadku precyzyjna, wyraźna regulacja. 

 Podsumowując poczynione uwagi należy uznać, że przeprowadzona w zakresie RDN no-
welizacja KrRejSU budzi umiarkowany entuzjazm. Ponieważ jednak w historii KRS jak wi-
dać nagminna staje się sytuacja, zmiany przepisów jeszcze przed ich wejściem w życie (wcze-
śniej np. art. 36 pkt 1 KrRejSU) być może ustawodawca dokona rewizji poglądów i rejestr 
dłużników niewypłacalnych uzyska jeszcze szansę na przetrwanie.




