
Przedmowa

Krajowy Rejestr Sądowy został utworzony ma podstawie ustawy
z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 769
ze zm., t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.).

Krajowy Rejestr Sądowy to w istocie trzy samodzielne rejestry:
1) rejestr przedsiębiorców,
2) rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,

fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także
3) rejestr dłużników niewypłacalnych.
Do pierwszego rejestru podlegają wpisowi podmioty, mające status

przedsiębiorcy, które prowadzą działalność gospodarczą, choćby ubocz-
nie i potencjalnie. W drugim rejestrze wpisywane są podmioty, które mają
charakter organizacji społecznych lub zawodowych, z założenia prowa-
dzące działalność non profit. Z kolei rejestr dłużników niewypłacalnych
ujawnia podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym, które, zgodnie
z nazwą rejestru, nie spłacają swoich długów.

Utworzenie KRS stanowiło jeden z elementów szerszej reformy prawa
gospodarczego, której wynikiem było przyjęcie pakietu trzech najważniej-
szych ustaw realizujących tę reformę – oprócz ustawy o KRS – przede
wszystkim: Kodeksu spółek handlowych (ustawa z 15.9.2000 r., Dz.U.
Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz Prawa działalności gospodarczej (ustawa
z 19.11.1999 r., Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.). Jednoczesne wejście
w życie wyżej wymienionych ustaw zostało zaplanowane na 1.1.2001 r.
W przypadku ustawy o KRS tak długie vacatio legis spowodowane było
w dużej mierze koniecznością przygotowania technicznej infrastruktury łą-
czy komputerowych w związku z informatyzacją rejestru oraz utworzeniem
Centralnej Informacji KRS, a także przygotowania licznych rozporządzeń
wykonawczych do ustawy.

Przeprowadzenie gruntownej reformy rejestru sądowego stało się nie-
zbędne z powodu zmian, jakie zaszły w polskiej gospodarce po 1989 r.
(urynkowienie i liberalizacja gospodarki). Wzrosła liczba podmiotów pro-
wadzących działalność gospodarczą. Pojawiło się także zjawisko podejmo-
wania tej działalności przez podmioty, które ze swej istoty nie były do tego
przeznaczone (np. stowarzyszenia, fundacje, czy partie polityczne). Dla
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niemal każdego rodzaju podmiotu prowadzono osobny rejestr – w sumie
19 rejestrów – i to metodą tradycyjną, w formie papierowej, przez zapisy
w aktach sądowych. W konsekwencji, dostępność do informacji o podmio-
tach rejestrowych była znacznie ograniczona, a jawność rejestru w praktyce
była fikcją. Dodatkowym powodem, który wymusił wspomnianą reformę,
była konieczność dostosowania polskiej regulacji prawnej dotyczącej re-
jestru sądowego do prawodawstwa wspólnotowego przed przystąpieniem
Polski do UE. Dotyczyło to zwłaszcza uwzględnienia postanowień Pierw-
szej Dyrektywy Rady 68/151/EWG w zakresie wymagań dotyczących jaw-
ności w odniesieniu do niektórych typów spółek.

Krajowy Rejestr Sądowy w zamierzeniu projektodawców miał stanowić
oficjalną centralną ewidencję, obejmującą terytorium całego kraju, prowa-
dzoną przez sądy, w której rejestrowane są najważniejsze rodzaje orga-
nizacji funkcjonujące w życiu społecznym, zwłaszcza gospodarczym. Do
czasu wejścia w życie ustawy o KRS brak było jednolitego systemu reje-
stracji podmiotów, podlegających obecnie wpisowi do KRS. Zasady wpisu
do poszczególnych rodzajów rejestrów regulowane były w odrębnych ak-
tach prawnych, normujących ustrój danego podmiotu. Jednym z najważ-
niejszych, na którym wzorowano wiele rozwiązań przyjętych w ustawie
o KRS, były przepisy Kodeksu handlowego oraz rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z 1.7.1934 r. o rejestrze handlowym.

Należy podkreślić, że celem rozpoczętych w 1994 r. prac legislacyjnych
było stworzenie takiego systemu rejestracji, który zapewniałby faktyczną
jawność wpisów dokonywanych w rejestrze, obejmujących zakres danych,
gwarantujący – tak pod względem podmiotowym, jak i przedmiotowym
– możliwie największą pewność w obrocie. Założeniem przyjętych roz-
wiązań było zapewnienie prawdziwości i aktualności danych zawartych
w rejestrze, usprawnienie postępowania rejestrowego oraz umożliwienie
osobom zainteresowanym niezwłoczne uzyskanie odpisów, wyciągów i za-
świadczeń o danych ujawnionych w rejestrze. Usprawnienie funkcji infor-
macyjnej rejestru miało zapewnić rozdzielenie między sądy rejestrowe oraz
Centralną Informację KRS zadań związanych z rejestracją oraz z udziela-
niem informacji o danych ujawnionych w rejestrze.

Organizację oraz zasady działania KRS, oprócz ustawy o KRS, normuje
ponadto szereg aktów wykonawczych wydanych przez Ministra Sprawiedli-
wości na podstawie zawartej w przepisach ustawy delegacji. Warto zazna-
czyć, że komentowana ustawa o KRS od czasu wejścia w życie (a nawet
zanim zaczęła obowiązywać) była wielokrotnie nowelizowana, podobnie
jak rozporządzenia wykonawcze do ustawy. Niektóre z tych, które zaczęły
obowiązywać wraz z ustawą o KRS od 1.1.2001 r., zostały zastąpione przez
nowe akty prawne. Pewne zmiany wynikały z wprowadzenia do polskiego
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porządku prawnego nowych typów podmiotów, które podlegają wpisowi
do KRS, inne zaś spowodowane były zmianą przepisów ustaw związa-
nych z KRS, jak również ważną nowelizacją wspomnianej dyrektywy WE
w 2003 r., w końcu – dokonywane niekiedy zmiany ustawy o KRS były
próbą korekty pierwotnych rozwiązań.

W prezentowanym komentarzu omówiono przepisy ustawy o KRS we-
dług aktualnego stanu prawnego. Jednakże ze względu na to, że od czasu
wejścia w życie ustawy minęło ponad 8 lat, w ciągu których dokonano
stosunkowo licznych zmian w ustawie – w odniesieniu do tych przepisów
ustawy, które zostały uchylone lub istotnie zmienione w wyniku kolejnych
nowelizacji – w komentarzu wskazano, na czym polegała zmiana i wyja-
śniono, z czego ona wynikała.

Warszawa, sierpień 2009 r. Monika Tarska
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