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Kategorie przedsiębiorców

Przedsiębiorcy

(osoby prawa cywilnego)

Osoby fizyczne

Jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej 
ale posiadające zdolność prawną 

(ułomne osoby prawne, 
niepełne osoby prawne, osoby 

ustawowe)

Osoby prawne



Jednostka organizacyjna: 
osoba ustawowa i osoba prawna a jej uczestnicy

Osoba ustawowa/ osoba 
prawna

Poziom przedsiębiorcy 
(podmiotu prawa)

Udziałowiec (osoba 
fizyczna)

Udziałowiec (osoba 
ustawowa)

Udziałowiec (osoba 
prawna)



Co jest konsekwencją rozdziału „jednostki 
organizacyjnej” od jej uczestnika?

Osoba ustawowa Osoba prawna

a) Osoba ustawowa sama odpowiada za swoje 
zobowiązania

b) Za zobowiązania osoby ustawowej odpowiadają 
solidarnie i subsydiarnie jej uczestnicy

a) Osoba prawna sama odpowiada za swoje 
zobowiązania

b) Za zobowiązania osoby prawnej nie odpowiadają 
jej uczestnicy



Rodzaje przedsiębiorców w Polsce

Rodzaje

przedsiębiorców

Przedsiębiorcy 
prowadzący spółki 
prawa cywilnego

Spółki prawa 
handlowego Spółdzielnie 

Fundacje prowadzące 
działalność 

gospodarczą

Stowarzyszenia 
prowadzące działalność 

gospodarczą 
inne



Spółki osobowe i kapitałowe jako 
przedsiębiorcy - porównanie
osobowe kapitałowe

Oparte o substrat osobowy; ma znaczenie kto jest 
wspólnikiem

Oparte o substrat kapitałowy; wspólnik może być 
anonimowy

Liberalne podejście do problemu wkładów Sformalizowane procedury wnoszenia wkładów, szczególne 
wymogi co do przedmiotu wkładu.

Wspólnicy odpowiadają ze spółką za jej zobowiązania Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki

Mają ułomną osobowość prawną Mają pełną osobowość prawną

Nie mają organów Mają złożoną strukturę organów



Rodzaje przedsiębiorców – spółki prawa 
handlowego

Spółki prawa 
handlowego

Spółki handlowe 
osobowe (osoby 

ustawowe)

Spółka jawna
Spółka 

partnerska
Spółka 

komandytowa

Spółka 
komandytowo-

akcyjna

Quasi-spółka 

EZIG

Spółki handlowe 
kapitałowe 

(osoby prawne)

Spółka z o.o. PSA Spółka akcyjna
Spółka 

europejska



Działalność gospodarcza a fazy rozwoju 
jednostki organizacyjnej

Jednostka 
organizacyjna in spe
(w fazie organizacji, 
przed uzyskaniem 

podmiotowości 
prawnej)

Jednostka 
organizacyjna  w 

fazie dojrzałej

Jednostka 
organizacyjna w 
restrukturyzacji

Jednostka 
organizacyjna w 

upadłości

Jednostka 
organizacyjna w 

likwidacji 

Możliwość 
prowadzenia 
działalności 

gospodarczej 
(istnieją pewne 
ograniczenia)

Pełna możliwość 
prowadzenia 
działalności 

gospodarczej 

Pełna możliwość 
prowadzenia 
działalności 

gospodarczej 

Możliwość 
prowadzenia 
działalności 

gospodarczej 
(istnieją pewne 
ograniczenia)

Możliwość 
prowadzenia 
działalności 

gospodarczej 
(istnieją pewne 
ograniczenia)



Relacje pomiędzy przedsiębiorcami tworzące 
quasi – podmioty prawa

Relacja kapitałowa jako podstawa więzi Relacja gospodarcza jako podstawa więzi

GRUPA KAPITAŁOWA KONSORCJUM



Rodzaje transformacji podmiotowych spółek handlowych w celu 
reorganizacji działalności gospodarczej

1 2 3

Podział spółek Łączenie spółek Przekształcenie spółek

SUKCESJA
Na spółkę przejmującą lub spółkę 

nowo zawiązaną powstałą w związku z 
podziałem przechodzą z dniem 

podziału bądź z dniem wydzielenia w 
szczególności zezwolenia, koncesje 
oraz ulgi, pozostające w związku z 

przydzielonymi jej w planie podziału 
składnikami majątku spółki dzielonej, a 

które zostały przyznane spółce 
dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja 
o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub 

ulgi stanowi inaczej.

SUKCESJA
Na spółkę przejmującą albo spółkę 

nowo zawiązaną przechodzą z dniem 
połączenia w szczególności 

zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które 
zostały przyznane spółce 

przejmowanej albo którejkolwiek ze 
spółek łączących się przez zawiązanie 

nowej spółki, chyba że ustawa lub 
decyzja o udzieleniu zezwolenia, 
koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

KONTYNUACJA

Spółka przekształcona pozostaje 
podmiotem w szczególności zezwoleń, 

koncesji oraz ulg, które zostały 
przyznane spółce przed jej 

przekształceniem, chyba że ustawa lub 
decyzja o udzieleniu zezwolenia, 

koncesji albo ulgi stanowi inaczej.



Wolny wybór formy prowadzenia działalności 
gospodarczej 

• Istnieje swoboda wyboru formy prowadzenia działalności 
gospodarczej. Jest to przejaw ZASADY SWOBODY DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ, przejaw ZASADY SWOBODY UMÓW, a wreszcie 
wyraz tzw. AUTONOMII WOLI jednostki 

• Reglamentacja w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności 
gospodarczej wynika z różnych norm prawnych



Przykłady przedsiębiorców

• Osoba fizyczna wykonująca we własnym imieniu działalność 
gospodarczą

• Przedsiębiorca, będący osobą fizyczną wykonującą we własnym 
imieniu działalność gospodarczą, może być przekształcony w spółkę 
kapitałową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 15 
września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych 



Spółka cywilna

SPÓŁKA CYWILA

• Sama nie jest podmiotem 
prawa,

• Podmiotowość prawną mają 
jej wspólnicy

Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia 
wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w 
szczególności przez wniesienie wkładów.

Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie.

Wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku 
wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku.

W braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników każdy wspólnik jest 
umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest 
uprawniony do prowadzenia jej spraw.



Affectio societatis jako znak rozpoznawczy 
spółki handlowej

Spółka klasyczna Spółka jednoosobowa 

Spółka wieloosobowa – affectio societatis Dotyczy tylko spółek kapitałowych

Zjawisko typowe Hybryda; może powstać ex ante jak i ex post



Spółka jawna

• Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi 
przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką 
handlową.

• Przeznaczenie: mała i średnia działalność gospodarcza, o 
małym ryzyku, każdy rodzaj działalności gospodarczej o ile 
nie jest zastrzeżona wyłącznie dla innego typu spółki



Odpowiedzialność w spółce jawnej

Spółka jawna 

Odpowiada za swoje zobowiązania

Wspólnik

Odpowiada ze spółką solidarnie i subsydiarnie

Wspólnik

Odpowiada ze spółką solidarnie i subsydiarnie

Wspólnik

Odpowiada ze spółką solidarnie i 
subsydiarnie



Solidarność i subsydiarność

Solidarność subsydiarność

Każdy, tzn. i spółka i wspólnicy są zobowiązani 
względem wierzyciela

Wierzyciel może żądać zaspokojenia od wspólnika 
dopiero po tym jak egzekucja z majątku dłużnika okaże 

się bezskuteczna



Jakie są atuty spółka jawnej dla prowadzenia 
działalności gospodarczej?

Odformalizowanie 
Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Umowa spółki jawnej 
może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy.

Brak struktury organów.

Liberalne podejście do 
obowiązku wkładów

Wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a 
także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki.

Elastyczność w pobieraniu zysku Wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego albo w 
innym umówionym czasie, np. kwartalnie, miesięcznie, tygodniowo, a vista

Możliwość przekształcenia w inną spółkę prawa handlowego

Czytelne zasady reprezentacji (w 
porównaniu ze spółką cywilną)

Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę.
Prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i 
pozasądowych spółki.
Umowa spółki może przewidywać, że wspólnik jest pozbawiony prawa reprezentowania spółki albo 
że jest uprawniony do jej reprezentowania tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem.

Możliwość prowadzenia uproszczonej likwidacji spółki.



Spółka partnerska

• Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez 
wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu 
w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.

• Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż 
jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi 
inaczej.

• Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, 
uprawnione do wykonywania wolnych zawodów

• Wykonywanie wolnego zawodu w spółce może być uzależnione 
od spełnienia dodatkowych wymagań przewidzianych w 
odrębnej ustawie.



Wolne zawody

Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do 
wykonywania następujących zawodów: 
adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, 
biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy 
podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy 
inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, 
lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, 
fizjoterapeuty, radcy prawnego, rzecznika patentowego, 
rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.



Odpowiedzialność partnera

Odpowiedzialność partnera

1) według modelu spółki partnerskiej 2) według modelu spółki 
jawnej

1a) w sprawach związanych z wykonywaniem wolnego zawodu 1b) w innych 
sprawach

Odpowiedzialność 
solidarna i subsydiarna

(*) Odpowiedzialność solidarna i subsydiarna

(**) Bez odpowiedzialności za błąd w sztuce partnera: Partner nie 
ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w 

związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego 
zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące 
następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez 

spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, 
które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu 

usług związanych z przedmiotem działalności spółki.



Możliwość powołania zarządu spółki 
partnerskiej (hybryda)

Spółka 
partnerska zarząd



Teoria organu (art. 38KC)

osoba 
prawna

Organ osoby 
prawnej

Człowiek (piastun 
organu). 

ZACHOWANIA 
PIASTUNA 

ORGANU SĄ 
TRAKTOWANE JAK 

ZACHOWANIE  
OSOBY PRAWNEJ



Atuty spółki partnerskiej

• Brak osobistej odpowiedzialności za błąd w sztuce partnera.

• Odformalizowana struktura.

• Elastyczność w kształtowaniu struktury wewnętrznej.



Spółka komandytowa

Spółka 
komandytowa

Komplementariusz

(odpowiada całym swoim majątkiem za 
zobowiązania spółki)

Komandytariusz

(odpowiada do wysokości sumy 
komandytowej)



Suma komandytowa. Wkład komandytowy

• Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec 
jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej.

• Komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w 
granicach wartości wkładu wniesionego do spółki.

Czy osoba fizyczna („KOWALSKI”) może sam jeden stworzyć 
spółkę komandytową i zminimalizować ryzyko 
gospodarcze?



Atuty spółki komandytowej

• Prostota działania

• Pozwala na rozdzielenie funkcji „dawcy wkładu” (inwestora) i 
prowadzącego sprawy spółki 

• Wspólnicy pasywni/wspólnicy aktywni

• Ograniczenie odpowiedzialności



Spółka z o.o. spółka komandytowa

Spółka komandytowa

Którą zakłada KOWALSKI i 
spółka z o.o. KOWALSKIEGO

Komplementariusz

Spółka z o.o. w której jedynym 
wspólnikiem i członkiem zarządu jest 

KOWALSKI

Komandytariusz

KOWALSKI



Spółka komandytowo - akcyjna

Spółka komandytowo-
akcyjna

Komplementariusz

(odpowiada całym swoim majątkiem za 
zobowiązania spółki)

Akcjonariusz (nie odpowiada za 
zobowiązania spółki)



Atuty gospodarcze 

• Dla spółek rodzinnych poszukujących kapitału (inwestorów)

• Ograniczenie odpowiedzialności inwestorów.



Spółka z o.o.

• Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez 
jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba 
że ustawa stanowi inaczej

• Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana 
wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością.



Istota 

spółka

Wspólnicy są 
zobowiązani jedynie 

do świadczeń 
określonych w 

umowie

Wspólnicy nie 
odpowiadają za 

zobowiązania spółki.



Kapitał

Kapitał zakładowy 
spółki dzieli się na 
udziały o równej 
albo nierównej 

wartości 
nominalnej;

Jeżeli wspólnik 
może mieć więcej 
niż jeden udział, 

wówczas wszystkie 
udziały w kapitale 

zakładowym 
powinny być równe 

i są niepodzielne.

Kapitał zakładowy 
spółki powinien 

wynosić co najmniej 
5000 złotych. 

Wartość nominalna 
udziału nie może 
być niższa niż 50 

złotych.

Udziały nie mogą być obejmowane 
poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli 

udział jest obejmowany po cenie wyższej 
od wartości nominalnej, nadwyżkę 

przelewa się do kapitału zapasowego



kapitał a udziały

Wspólnik 2

100 
udziałów po 

50 zł

Wspólnik 3

100 udziałów 
po 50 zł 

Wspólnik 1

100 
udziałów po 

50 zł



Kapitał a udziały

Wspólnik 3 
jeden udział 

2000 zł

Wspólnik 2

Jeden udział 
3000 zł

Wspólnik 1

Jeden 
udział 2500 

zł



Udziały zwykłe i uprzywilejowane

• Jeżeli ustawa lub umowa spółki nie stanowi inaczej, wspólnicy mają 
równe prawa i obowiązki w spółce. 

• Jeżeli umowa spółki przewiduje udziały o szczególnych uprawnieniach, 
uprawnienia te powinny być w umowie określone (udziały 
uprzywilejowane). 

• Uprzywilejowanie może dotyczyć w szczególności prawa głosu, prawa 
do dywidendy lub sposobu uczestniczenia w podziale majątku w 
przypadku likwidacji spółki. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu 
może dotyczyć tylko udziałów o równej wartości nominalnej.



Kreacja spółki z o.o.

Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się: 

1) zawarcia umowy spółki; 

2) wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału 
zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości 
nominalnej, także wniesienia nadwyżki

3) powołania zarządu, ustanowienia rady nadzorczej lub komisji 
rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki;

4) wpisu do rejestru.



Struktura organów
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IZgromadzenie 

Wspólników
Rada

Nadzorcza

Zarząd

Spółki 



ZARZĄD

• Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. 

• Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. 

• Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza 
ich grona. 

• Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, 
chyba że umowa spółki stanowi inaczej.



Rada nadzorcza

• Umowa spółki może ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną 
albo oba te organy. 

• W spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 
złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, powinna być 
ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. 

• W przypadku ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej 
umowa spółki może wyłączyć albo ograniczyć indywidualną kontrolę 
wspólników. 



Uchwały wspólników wymaga:

• rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, 
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie 
absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich 
obowiązków; 

• postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 
zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

• zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części 
oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 

• nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 
nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej; 

• zwrot dopłat;



PSA SIGNA SPECIFICA

PSA od pozostałych spółek kapitałowych odróżnia się :

• charakterystyczną dla spółek osobowych dopuszczalnością wnoszenia wkładów w postaci pracy lub usług;

• wprowadzeniem akcji beznominałowych;

• zastąpieniem tradycyjnej instytucji kapitału zakładowego kapitałem podstawowym jakim jest kapitał akcyjny, który nie

dzieli się na akcje;

• odformalizowanym trybem wypłat dla akcjonariuszy z majątku spółki,

• bardzo daleko idącą swobodą kształtowania akcji uprzywilejowanych,

• wprowadzeniem procedury „uproszczonej” likwidacji PSA;

• charakterystycznym mechanizmem ochrony wierzycieli PSA.



PSA jako hybryda osobowo-kapitałowa

• PSA jest spółką „podwójnie” hybrydalną. Raz, bo łączy elementy charakterystyczne dla spółek osobowych i

kapitałowych. Dwa, bo łączy cechy charakterystyczne dla spółki z o.o.

• PSA jest formalnie spółką kapitałową, tzn. organizacją opartą o substrat wniesionego kapitału, wyposażoną w

osobowość prawną. Niemniej istotne są elementy osobowe w konstrukcji PSA. Należą do nich w

szczególności:

• Indywidualne prawo kontroli spółki przez akcjonariusza, Uprawnienia przyznanie osobiście. Możliwość

wprowadzenia ograniczeń w obrocie akcjami PSA. Możliwość wprowadzenia instrumentów stabilizacji

składu akcjonariatu. Możliwość wyłączenia akcjonariusza ze spółki przez sąd na żądanie innych

akcjonariuszy albo zainteresowanego akcjonariusza.



PSA jako spółka niepubliczna

• Znakiem charakterystycznym PSA jest zapewnienie akcjonariuszom odpowiednio wysokiej elastyczności w

funkcjonowaniu spółki.

• Konsekwencją powyższego jest niesprostanie wymogom jakie wiążą się z obrotem regulowanym. W

uzasadnieniu ustawy podniesiono, że „dopuszczenie akcji PSA do obrotu publicznego wymagałoby znacznie

większej standaryzacji konstrukcji praw udziałowych takiej spółki w celu ochrony akcjonariuszy

mniejszościowych i uwzględnienia obowiązujących w tym zakresie regulacji prawa Unii Europejskiej”.

• W związku z powyższym zgodnie z art. 30038 § 2 k.s.h. akcje nie mogą być dopuszczane ani wprowadzane do

obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.



Cel PSA

• PSA może zostać założona w każdym celu prawnie dopuszczalnym. 
PSA może być spółką prowadzącą działalność handlową ale także 
podmiotem działającym non for profit. 



Istota regulacji akcji i wkładów PSA

• Po pierwsze, akcjonariusze PSA mają obowiązek wniesienia wkładów do PSA. Nie może bowiem istnieć

spółka bezwkładowa. Obowiązek wniesienia wkładów odnosi się do wszystkich akcjonariuszy.

• Po drugie, wkłady do PSA wnoszone są na pokrycie akcji w PSA. Akcja w PSA nie jest jednak

konstrukcyjnym odpowiednikiem akcji w spółce akcyjnej czy w spółce komandytowo -akcyjnej. Akcje w

PSA ani nie mają wartości nominalnej ani nie są częścią kapitału akcyjnego. Akcjonariusz może objąć jedną

akcję w PSA lub większą liczbę akcji. Im więcej akcji w PSA obejmie akcjonariusz tym silniejsza będzie jego

pozycja w PSA.



Istota regulacji akcji i wkładów PSA

• Po trzecie, wkładem na pokrycie akcji w PSA mogą być wkłady pieniężne i wszelkie wkłady mające wartość majątkową, w szczególności

świadczenie pracy lub usług.

• Po czwarte, w PSA tworzony jest obligatoryjny kapitał akcyjny (jako kapitał podstawowy) o minimalnym nominale 1 zł na które przeznacza się

wnoszone wkłady, \ pieniężne i niepieniężne ale z wyłączeniem praw niezbywalnych lub świadczenie pracy bądź usług.

• W konkluzji akcjonariusze są obowiązani wnieść wkłady na beznominałowe akcje, przy czym tylko te z wkładów zostaną przeznaczone na

nominałowy kapitał, które odpowiadają kryteriom określonym w art. 14 § 1 k.s.h. Zatem wkład akcjonariusza, który polega np. na świadczeniu

pracy lub usług nadaje się na pokrycie (beznominałowych) akcji ale już nie nadaje się na pokrycie kapitału akcyjnego. Akcjonariusz wnoszący

wkład na pokrycie akcji może – z uwagi na postać wkładu - nie partycypować w pokrywaniu kapitału akcyjnego.



Akcje 

• Akcje beznominałowe. Akcje w PSA nie posiadają swojej wartości nominalnej. W konsekwencji braku

wartości nominalnej akcje w PSA nie stanowią części kapitału akcyjnego PSA. Tymczasem tradycyjne

pojęcie akcji wiąże się z byciem częścią ułamkową kapitału zakładowego

• Zbywalność akcji.

• Wartość emisyjna akcji. Akcje w PSA mają natomiast wartość emisyjną. Wartość emisyjna to innymi słowy

wartość nabycia akcji przez akcjonariusza.



Wkłady

Wkłady do PSA na akcje

Rodzaj wkładu pieniężne niepieniężne

Przeznaczenie

wkładu

nie na pokrycie 

kapitału 

akcyjnego

na pokrycie 

kapitału 

akcyjnego

nie na pokrycie kapitału akcyjnego na pokrycie kapitału akcyjnego 

Cechy 

wkładu 

niepieniężnego

wkład mający wartość majątkową, w 

szczególności świadczenie pracy lub 

usług (art. 14 § 1 k.s.h.)

wkład mający wartość majątkową (art. 14 

§ 1 k.s.h.); którym jednak nie może być 

prawo niezbywalne lub świadczenie pracy 

bądź usług (art. 3002 § 2 k.s.h.).



Swoboda kształtowania wewnętrznego ustroju PSA

Regulacja normatywna stwarza pewne generalne ramy dla organizacji spółki. O ostatecznym kształcie spółki 
decyduje jej podstawa ustrojowa: statut albo umowa spółki. Ustawodawca trafnie nie przyjął ograniczeń dla 
tworzenia konkretnego kształtu PSA w drodze umowy spółki tak jak to uczynił w odniesieniu do statutu spółki 
akcyjnej. 



Zobowiązanie akcjonariuszy do świadczeń w stosunku 
wewnętrznym

Akcjonariusze są zobowiązani względem PSA jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki. 

Jest to kluczowa norma prawna dla organizacji relacji pomiędzy spółką a akcjonariuszem pro foro 
interno. Eliminuje to możliwość zaskakiwania akcjonariuszy przez spółkę koniecznością spełnienia 
świadczeń nieprzewidywanych w momencie przystępowania do spółki. 



Brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania 
spółki

• O atrakcyjności konstrukcji spółki kapitałowej rozstrzyga pozycja prawna akcjonariusza pro foro 
externo i pro foro interno. W stosunkach zewnętrznych akcjonariusze PSA z tytułu samego 
swojego uczestnictwa w PSA nie odpowiadają względem wierzycieli za zobowiązania spółki. 

• PSA jest osobą prawną odrębną od swoich akcjonariuszy. Wyłączenie odpowiedzialności 
akcjonariuszy za zobowiązania spółki ma kluczowy charakter. Oznacza to bowiem, że 
akcjonariusze ponoszą ryzyko prawne tylko w zakresie zainwestowanego w spółkę kapitału. 
Formalnie PSA jest zatem bardzo bezpieczną formułą inwestycyjną dla jej akcjonariuszy, w tym 
dla działalności podwyższonego ryzyka.



Hybrydalna struktura organów PSA 

Struktura organów Charakter Kompetencje 
zarząd rada 

dyrektorów

zarząd i rada 

dyrektorów mają 

charakter 

obligatoryjny

Zarząd prowadzi sprawy 

spółki i reprezentuje 

spółkę. 

Rada dyrektorów prowadzi 

sprawy spółki, reprezentuje 

spółkę oraz sprawuje nadzór 

nad prowadzeniem spraw 

spółki.rada 

nadzorcza

rada nadzorcza ma 

charakter fakultatywny  

Rada nadzorcza sprawuje 

stały nadzór nad 

działalnością spółki.

Walne zgromadzenie 

akcjonariuszy

Uchwały akcjonariuszy 

mogą zapadać poza 

walnym 

zgromadzeniem

Najwyższy organ spółki podejmujący uchwały w sprawach 

wskazanych w ustawie i umowie spółki



Digitalizacja PSA

• „Obsługa” funkcjonowania PSA oparta jest o nowe technologie. W dużej części 
jest to inteligentna konstrukcja, która w praktyce może być obsługiwana za 
pomocą smartfona. 

• akcje „nie mają formy dokumentu” (tzn. nie posiadają papierowego substratu). 

• Uchwały akcjonariuszy mogą być podejmowane poza walnym zgromadzeniem 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 



Spółka akcyjna

• Zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób. 

• Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez 
jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.



Rodzaje spółek akcyjnych

Sp
ó
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kc
yj

n
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Spółki publiczne

Spółki 
niepubliczne

Spółki przeznaczone do 
określonego rodzaju działalności 

gospodarczej

Banki w formie 
spółki akcyjnej

Towarzystwa 
ubezpieczeniowe w 

formie spółek akcyjnych



Akcjonariat 

• Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w 
statucie. 

• Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki



Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy 
spółki akcyjnej 
dzieli się na akcje o 
równej wartości 
nominalnej.

Kapitał zakładowy 
spółki powinien 
wynosić co najmniej 
100 000 złotych.

Akcje są 
niepodzielne.

Wartość nominalna 
akcji nie może być 
niższa niż 1 grosz

Akcje nie mogą być 
obejmowane 
poniżej ich wartości 
nominalnej. 

Jeżeli akcje są 
obejmowane po 
cenie wyższej od 
wartości 
nominalnej, 
nadwyżka powinna 
być uiszczona w 
całości przed 
zarejestrowaniem 
spółki



Powstanie spółki akcyjnej

Do powstania spółki akcyjnej wymaga się: 

1. zawiązania spółki, w tym podpisania statutu przez założycieli

2. wniesienia 

przez 
akcjonariuszy 
wkładów na 

pokrycie całego 
kapitału 

zakładowego

Akcje obejmowane za wkłady pieniężne powinny być opłacone przed zarejestrowaniem spółki 
co najmniej w jednej czwartej ich wartości nominalnej.

Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne powinny być pokryte w całości nie później niż przed 
upływem roku po zarejestrowaniu spółki.

Akcje obejmowane wyłącznie za wkłady niepieniężne - wówczas kapitał zakładowy powinien 
być pokryty przed zarejestrowaniem co najmniej w jednej czwartej jego wysokości minimalnej

Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne i pieniężne - wówczas kapitał zakładowy powinien 
być pokryty przed zarejestrowaniem co najmniej w jednej czwartej jego wysokości minimalnej

3. ustanowienia zarządu i rady nadzorczej

4. Konstytutywnego wpisu do rejestru



WIDEŁKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU 
ZAKŁADOWEGO

• Statut spółki może określać minimalną lub maksymalną wysokość 
kapitału zakładowego. 

• W takim przypadku zawiązanie spółki następuje z chwilą objęcia przez 
akcjonariuszy takiej liczby akcji, których łączna wartość nominalna jest 
równa co najmniej minimalnej wysokości kapitału zakładowego oraz 
złożenia przez zarząd, przed zgłoszeniem spółki do rejestru, 
oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego 
kapitału zakładowego. 

• Wysokość objętego kapitału powinna mieścić się w określonych przez 
statut granicach



Ograniczenie swobody stron przy ustalaniu 
treści statutu

• Statut może zawierać postanowienia odmienne, niż przewiduje 
ustawa, jeżeli ustawa na to zezwala

• 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.



Akcje zdematerializowane

• Akcje nie mają formy dokumentu.

• Akcje spółki niebędącej spółką publiczną podlegają zarejestrowaniu w 
rejestrze akcjonariuszy.

• Rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot, który na podstawie ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest 
uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. 

• Rejestr akcjonariuszy jest prowadzony w postaci elektronicznej, która 
może mieć formę rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych.



Identyfikacja akcjonariusza

• Wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest 
wpisana do rejestru akcjonariuszy



Płynność akcji

• Akcje są zbywalne. 

• Statut może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od zgody 
spółki albo w inny sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia 
akcjami imiennymi.



Struktura organów

Organy spółki akcyjnej

Zarząd 
Rada 

Nadzorcza
Walne zgromadzenie 

akcjonariuszy

Komitet audytu w 
spółkach publicznych



Holding kwalifikowany /koncern prawny

Spółka 
dominująca

Spółka zależna

jednoosobowa

Spółka zależna

Spółka zależna

Spółka zależna Spółka zależna



REJESTRY PRZEDSIĘBIORCÓW
2021/2022



ZAGADNIENIA OGÓLNE



KUPIEC? PODMIOT GOSPODARCZY? 
PRZEDSIĘBIORCA?

1. Czy język prawny zrezygnował z pojęcia „podmiot gospodarczy”?

2. Co oznacza pojęcie „przedsiębiorca”?

3. Czy osoba fizyczna może być przedsiębiorcą?

4. Czy ułomna osoba prawna może być przedsiębiorcą?

5. Czy osoba prawna może być przedsiębiorcą?

6. Wymień handlowe spółki osobowe i kapitałowe



RODZAJE REJESTRÓW

1. Co to jest rejestr publiczny „podmiotowy”?

2. Co to jest rejestr publiczny „przedmiotowy”?

3. Jak wygląda system rejestrowy w Polsce?



RÓŻNE RODZAJE REJESTRÓW
z około 280

PODMIOTOWE PRZEDMIOTOWE

REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ 
LECZNICZĄ

KSIĘGI WIECZYSTE

KRAJOWY REJESTR KARNY REJESTR ZASTAWÓW

KRS REJESTR STATKÓW MORSKICH (REJESTR OKRĘTOWY)

CEIDG REJESTR STATKÓW POWIETRZNYCH

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych BAZA DANYCH ODPADOWYCH/REJESTR ODPADÓW

REJESTR OPERATORÓW POCZTOWYCH

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich



KRS

1. Czym jest Krajowy Rejestr Sądowy [KRS]?

2. Z jakich segmentów składa się KRS?



REJESTRY PRZEDSIĘBIORCÓW
I.CEIDG II. KRS
OSOBY 
FIZYCZNE 

1. rejestr przedsiębiorców 2. rejestr stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej

3. rejestr 

dłużników 
niewypłacalnych

spółki prawa handlowego,
spółdzielnie,
przedsiębiorstwa państwowe,
instytuty badawcze,
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
towarzystwa reasekuracji wzajemnych,
oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,
inne osoby prawne, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu 
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
główne oddziały zagranicznych oddziałów ubezpieczeń,
główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji,
spółki europejskie,
spółdzielnie europejskie

Podlegają wpisowi: 
Stowarzyszenia, inne 
organizacje społeczne i 
zawodowe, fundacje oraz 
samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej 

Uchylenie z 
dniem 
1.12.2021



Nowa funkcja KRS

• Rejestr fundacji rodzinnych



Kto prowadzi KRS?

Rejestr prowadzą w systemie 
teleinformatycznym sądy 

rejonowe (sądy gospodarcze)

Gminy, jako zadania zlecone, wykonują czynności 
związane z prowadzeniem Rejestru, polegające na 

zapewnieniu zainteresowanym

wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);

urzędowych formularzy wniosków wymaganych 
ustawą umożliwiających rejestrację spółek jawnych

dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich 
uiszczania oraz o właściwości miejscowej sądów 

rejestrowych



DIGITALIZACJA KRS 

• (1) Elektroniczne postępowanie rejestrowe

• (2) Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego

• (3) Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych / Centralnej 
Informacji /MSiG



(I) Postępowanie elektroniczne

• obligatoryjne elektroniczne postępowanie rejestrowe w 
zakresie rejestru przedsiębiorców KRS 

• oraz fakultatywne elektroniczne postępowanie 
rejestrowe w zakresie podmiotów wpisywanych wyłącznie 
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej KRS



(I) Formularze elektroniczne

• zaprzestanie stosowania formularzy papierowych–
zastąpiły je interaktywne formularze dostępne w systemie 
informatycznym.



(I) Gdzie złożyć wniosek?

• Zgodnie z nową treścią art. 19 Ustawy z dnia 20 sierpnia 
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, wnioski 
dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru 
przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego. 

• Ustawa odwołuje się do systemu o nazwie „Portal 
Rejestrów Sądowych” dostępnego pod 
adresem https://prs.ms.gov.pl/.



(I) Co w przypadku gdy po 1 lipca 2021 roku wyślemy wniosek do 
KRS na tradycyjnych formularzach?

• Art. 19 ust 7 Ustawy o KRS wskazuje, że wniosek złożony 
w innej formie niż za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego i nieopłacony podlega zwróceniu bez 
wzywania do uzupełnienia braków.

• zgodnie z ustępem 10 wspomnianego artykułu, wniosek 
złożony w formie innej niż za pośrednictwem systemu 
informatycznego, w przypadku jego zwrotu, może być 
ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia 
zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony 
nie zawiera braków, wywołuje on skutek od daty 
pierwotnego wniesienia.



(I) Jak podpisać wniosek 
elektroniczny?
Niezbędnym narzędziem do złożenia wniosku do KRS na 
nowych zasadach jest podpis elektroniczny 

tj. kwalifikowany podpis elektroniczny 

lub podpis potwierdzony profilem zaufanym EPUAP.



(I) Jaka jest forma załączników do 
wniosku?
• W związku z digitalizacją wniosków do KRS, co do zasady 

ich załączniki powinny mieć taką samą formę, tj. format 
elektroniczny opatrzony jednym z dwóch opisanych 
powyżej podpisów. Składane dokumenty w wersji 
elektronicznej mogą mieć format pdf, doc, odt, txt oraz 
rtf.



Jaka jest forma załączników do 
wniosku?

W przypadku aktów notarialnych, zgodnie z art.19d Ustawy 
o KRS, wnioskodawca wskazuje w formularzu numer 
danego dokumentu w repozytorium aktów notarialnych.



CENTRALNE REPOZYTORIUM ELEKTRONICZNYCH 
WYPISÓW AKTÓW NOTARIALNYCH (CREWAN)

• Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych działa od 9 kwietnia 2018 r.
• Są w nim gromadzone i przechowywane elektroniczne wypisy aktów notarialnych, które zawierają w

swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Obecnie umieszczone przez notariuszy w CREWAN
elektroniczne wypisy aktów notarialnych dostępne są dla sądów rejestrowych.

• Po sporządzeniu aktu notarialnego, który ze względu na swą treść podlega zgłoszeniu do rejestru
przedsiębiorców KRS, notariusz niezwłocznie umieszcza elektroniczny wypis tego aktu w
Repozytorium.

• Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium generowane jest
zawiadomienie, które zawiera numer, pod którym dokument został zarejestrowany, oraz datę i
godzinę dokonania rejestracji. Jeden egzemplarz tego zawiadomienia notariusz przekazuje stronie
czynności notarialnej, drugi składa przy oryginale aktu notarialnego.

• Obecnie załączniki do składanych wniosków do KRS mają postać papierową. Od 1 lipca 2021 r.
wnioskodawca, składając wniosek w postępowaniu rejestrowym, będzie zobowiązany do podania
numeru wypisu albo wyciągu w CREWAN.



Jaka jest forma załączników do 
wniosku?
W przypadku innych dokumentów, które nie spełniają 
wymagań dokumentu elektronicznego, istnieją dwie 
możliwości:

1.po złożeniu wniosku, w terminie 3 dni, dosłać fizycznie 
dokument do KRS (wynika to z Art. 6944 KPC)

2.w przypadku gdy jest reprezentowany w postępowaniu 
rejestrowym przez profesjonalnego pełnomocnika, radca 
prawny lub adwokat może poświadczyć kopię załącznika 
za zgodność z oryginałem własnym podpisem 
elektronicznym.



(I) Jak dokonuje się opłaty od wniosku?

• 1 lipca 2021 roku opłaty od wniosku dokonuje się za 
pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych przed 
wysłaniem wniosku – nieuiszczenie opłaty uniemożliwia 
jego złożenie.



(I) Jak wygląda korespondencja z sądem?

• Wszelkie pisma z sądu wnioskodawca otrzyma również 
elektronicznie na adres e-mail oraz w module 
„Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych / Centralnej 
Informacji / MSiG”.



Jak się przegląda akta rejestrowe?

• W następstwie zmian, istnieje już możliwość przeglądania 
dokumentów rejestrowych dowolnych spółek 
podlegających wpisowi do KRS za pośrednictwem 
Repozytorium Akt Rejestrowych dostępnego pod 
adresem https://rar.ms.gov.pl/.



(II) Elektroniczny dostęp do Krajowego 
Rejestru Sądowego
• Wyszukiwarka umożliwia znalezienie informacji o podmiocie 

wpisanym do KRS. Możliwe jest wyszukiwanie wg numeru 
KRS lub nazwy podmiotu.



(II) Zagadnienie praktyczne

Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych i pełnych informacji o 
podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów 
wydawanych przez Centralną Informację.

Zadanie:

Pobierz samodzielnie wydruk z KRS

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wyszukiwarka-krs1



(III) Elektroniczny dostęp do Sądów 
Rejestrowych / Centralnej Informacji /MSiG

Moduł "Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych / 
Centralnej Informacji / MSiG" umożliwia:

• składanie i przesyłanie drogą elektroniczną wniosków, 
załączników i dokumentów do sądów rejestrowych lub 
Centralnej Informacji KRS;

• odbieranie korespondencji z sądów i Centralnej Informacji 
KRS.



(III) Wymagania niezbędne do prawidłowej pracy z modułem "Elektroniczny 
dostęp do Sądów Rejestrowych / Centralnej Informacji / MSiG":

• bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym 
certyfikatem kwalifikowanym wystawionym przez podmiot 
kwalifikowany występujący w 
rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji

• składane dokumenty w wersji elektronicznej w postaci 
podpisanego elektronicznie pliku w formacie:
- pdf (z opcją umożliwiającą wykonanie wydruku)
- doc
- odt
- txt
- rtf



Katalog e-usług związanych z e-KRS

• składanie elektronicznych wniosków o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS;

• składanie pism procesowych do sądu rejestrowego;

• zgłaszanie dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych;

• elektroniczna korespondencja z sądem rejestrowym;

• przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS;

• udostępnianie informacji o podmiocie wpisanych do KRS.



Do korzystania z e-KRS służą:

Portal Rejestrów Sądowych
https://prs.ms.gov.pl

Repozytorium Akt Rejestrowych
https://rar.ms.gov.pl



Rola KRS

1. Jaka jest rola KRS w obrocie gospodarczym?

- funkcja legalizacyjna

- ewidencyjna

- informacyjna

2. Czy instytucje publiczne mają obowiązek informowania KRS o 

istnieniu podstaw do wpisu do rejestru?



Co to jest CENTRALNA INFORMACJA KRS?

Minister Sprawiedliwości tworzy STRUKTURĘ POMOCNICZĄ: 

Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, z oddziałami przy sądach rejestrowych. 

Zadaniem Centralnej Informacji jest: 

1) prowadzenie zbioru informacji Rejestru oraz elektronicznego katalogu dokumentów spółek, 

2) udzielanie informacji z Rejestru oraz przechowywanie i udostępnianie kopii dokumentów z katalogu; 

3) utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru i katalogu w systemie teleinformatycznym; 

4) utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru z systemem integracji rejestrów. 

5) Centralna Informacja wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz udziela informacji z Rejestru, które mają 
moc dokumentów urzędowych, jeżeli zostały wydane w postaci papierowej lub elektronicznej. 

6) Centralna Informacja wydaje z katalogu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dokumenty 
złożone w postaci elektronicznej albo kopie dokumentów złożonych w postaci papierowej poświadczone 
za zgodność z dokumentami znajdującymi się w aktach rejestrowych podmiotu. 



CHARAKTER KRS

Pytanie czy polski KRS 

- ma charakter lokalny (krajowy)

- czy wchodzi w skład zintegrowanego systemu rejestrów w Unii 

Europejskiej?



KRS wchodzi w skład systemu integracji rejestrów, o którym mowa w art. 22 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie 

niektórych aspektów prawa spółek.

System integracji rejestrów składa się z:
— rejestrów państw członkowskich,
— platformy,
— portalu służącego za europejski elektroniczny punkt 
dostępu.

W ramach systemu integracji rejestrów państwa 
członkowskie zapewniają interoperacyjność swoich 
rejestrów za pośrednictwem platformy.



Przykłady obcych rejestrów wchodzących w 
skład zintegrowanych rejestrów

• OSTERREICHISCHES FIRMENBUCH (Austria)

• SUDSKI REGISTAR (Chorwacja)

• VEREJNY RESTRIK (OBCHODNI REJSTRIK) (Czechy)



HISZPANIA 60 REJESTRÓW

REGISTRO MERCANTIL DE ALBACETE

REGISTRO MERCANTIL DE ALICANTE

REGISTRO MERCANTIL DE ALMERIA

REGISTRO MERCANTIL DE AVILA

REGISTRO MERCANTIL DE BADAJOZ

REGISTRO MERCANTIL DE IBIZA

REGISTRO MERCANTIL DE MENORCA

REGISTRO MERCANTIL DE MALLORCA

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

REGISTRO MERCANTIL DE BURGOS

REGISTRO MERCANTIL DE CACERES

REGISTRO MERCANTIL DE CADIZ

REGISTRO MERCANTIL DE CASTELLON

(…)



Niemcy (116 REJESTRÓW)
AMTSGERICHT AMBERG

AMTSGERICHT ANSBACH

AMTSGERICHT ARNSBERG

AMTSGERICHT ASCHAFFENBURG

AMTSGERICHT AUGSBURG

AMTSGERICHT AURICH

AMTSGERICHT BAD HERSFELD

AMTSGERICHT BAD HOMBURG V. D. HOHE

AMTSGERICHT BAD KREUZNACH

AMTSGERICHT BAD OEYNHAUSEN

AMTSGERICHT BAMBERG

AMTSGERICHT BAYREUTH

AMTSGERICHT BERLIN-CHARLOTTENBURG

AMTSGERICHT BIELEFELD

AMTSGERICHT BOCHUM (…)



Przykłady spółek wpisywanych do rejestru 
austriackiego

AKTIENGESELLSCHAFT

GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG

EUROPAISCHE GESELLSCHAFT (SE)

RECHTSFORM AUSLANDISCHEN RECHTS (EU ODER EWR)



CHARAKTER KRS

Czy KRS ma charakter centralny czy rozproszony?



Postępowanie przed KRS

1. Czy sprawa rejestrowa jest sprawą cywilną?

2. Jakiego rodzaju postępowaniem jest postępowanie rejestrowe? Jakie 

przepisy stosuje się do postępowania rejestrowego? 

3. Jakie przepisy mają zastosowanie?

4. Czy przepisy procedury cywilnej to prawo prywatne czy publiczne?



HIERARCHIA PRZEPISÓW

Do postępowania przed sądami rejestrowymi stosuje się:

- przepisy ustawy o KRS

(ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym)

- przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu 
rejestrowym art. 694[1] – 694[8]

- przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu 
nieprocesowym

- Odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o procesie



Jaka jest właściwość rzeczowa w sprawach 
rejestrowych?
• Jakie znasz rodzaje właściwości sądów?

• Czy w sprawach rejestrowych dopuszczalne jest zawarcie umowy pro 
rogatio fori?

• Czym różni się jursydykcja od właściwości sądów?

• Jaka jest właściwość rzeczowa sądów w sprawach rejestrowych?



Jaka jest właściwość miejscowa sądu 
rejestrowego?

• W sprawach rejestrowych wyłącznie właściwy jest sąd rejonowy (sąd 
gospodarczy) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub 
wpisaną w rejestrze siedzibę podmiotu, którego sprawa dotyczy (sąd 
rejestrowy).



Zmiana cywilizacyjna

Jeżeli postępowanie przed sądem rejestrowym odbywa się za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, czynności sądu, 
referendarza sądowego i przewodniczącego są utrwalane wyłącznie w 
tym systemie, a wytworzone w ich wyniku dane w postaci 
elektronicznej opatrywane są kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 



Jak wygląda tryb odwoławczy w sprawie 
rejestrowej?
Orzeczenia sądu w 
postępowaniu 
nieprocesowym 
zapadają w formie 
postanowień

Od postanowień 
sądu pierwszej 
instancji 
orzekających co do 
istoty sprawy 
przysługuje 
apelacja. 

Sądem 
odwoławczym jest 
sąd okręgowy.

Apelacja ma 
charakter 
dewolutywny.

W postępowaniu 
rejestrowym skarga 
kasacyjna 
przysługuje jedynie 
od postanowień 
sądu drugiej 
instancji w 
przedmiocie wpisu 
lub wykreślenia z 
rejestru podmiotu 
podlegającego 
rejestracji.

Można żądać stwierdzenia 
niezgodności z prawem 
prawomocnego 
postanowienia co do istoty 
sprawy sądu drugiej instancji 
kończącego postępowanie w 
sprawie, jeżeli przez jego 
wydanie stronie została 
wyrządzona szkoda, a zmiana 
lub uchylenie tego 
postanowienia w drodze 
przysługujących stronie 
środków prawnych nie było i 
nie jest możliwe

Na inne 
postanowienia sądu 
pierwszej instancji, 
w wypadkach 
wskazanych w 
ustawie, przysługuje 
zażalenie



Co w przypadku gdy orzeczenie w sprawie 
rejestrowej wydaje referendarz sądowy?

Na orzeczenie referendarza 
sądowego służy skarga także 
w przypadkach, w których na 
postanowienie sądu służyłaby 
apelacja.

w razie wniesienia skargi na orzeczenie referendarza 

sądowego zarządzające wpis, pozostaje ono w 
mocy do chwili rozpatrzenia skargi przez 

sąd rejonowy rozpoznający sprawę jako sąd pierwszej 
instancji. Rozpoznając sprawę, sąd wydaje 
postanowienie, w którym :
a) zaskarżone orzeczenie i dokonany na jego 

podstawie wpis zmienia 
b) albo utrzymuje w mocy, 
c) albo uchyla w całości lub w części i w tym zakresie 

wniosek oddala bądź odrzuca, 
d) względnie postępowanie umarza



Jakie znaczenie mają formularze składane w 
postępowaniu rejestrowym?

• Standaryzacja informacji

• Szybsza weryfikacja wniosków  rejestrowych

• Wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru 
przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego.

Wniosek złożony w innej formie niż za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego i nieopłacony podlega 
zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków.



Jak wygląda wnoszenie załączników do 
wniosku?
• Dokumenty stanowiące podstawę wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych składa się w 
oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.

• Od 1.3.2021 jeżeli dokumenty zostały sporządzone w formie 
papierowej do wniosku należy dołączyć odpisy elektronicznie 
poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie 
pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, albo 
elektroniczne kopie dokumentów.

• Do pisma wnoszonego za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego dołącza się załączniki w postaci elektronicznej. 



Opłaty

1. Czy w postępowaniu rejestrowym pobierane są opłaty sądowe?

2. Kto ponosi opłaty sądowe?

3. Jaki jest skutek formalny braku uiszczenia należytej opłaty sądowej?



Zwrot nieopłaconego wniosku

• W postępowaniach rejestrowych wniosek podlegający opłacie stałej, 
który nie został należycie opłacony, przewodniczący zwraca bez 
wezwania o uiszczenie tej opłaty. W zarządzeniu o zwrocie pisma 
należy wskazać wysokość należnej opłaty stałej.

• W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie 
wnioskodawca może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata została 
wniesiona we właściwej wysokości, wniosek wywołuje skutek od daty 
pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego 
zwrotu wniosku z tej samej przyczyny



Wysokość opłat

1. za rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – 500 zł;
1. jeśli rejestracja dotyczy spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców 

umowy udostępnionych w systemie teleinformatycznym - 250 zł.

2. za rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej – 250 zł;

1. jeśli wniosek dotyczy jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców – 500 zł;

3. za wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych – 300 zł;

4. za wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej połączone z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego – 300 zł;

5. za dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców – 250 zł;
1. jeśli zmiana ma dotyczyć wpisu spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dokonanej przy wykorzystaniu wzorca uchwały 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 200 zł;

6. za dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego tylko w rejestrze stowarzyszeń – 150 zł;

7. za wykreślenie z rejestru przedsiębiorców bez wykreślenia z KRS – 150 zł;

8. za wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych – 150 zł;

9. za uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym – 40 zł;

10.za przyjęcie dokumentów, o których sąd czyni wzmiankę w rejestrze, oraz dokumentów zawierających dane niepodlegające 
według przepisów ustawy wpisowi do określonego działu KRS – 40 zł.



PODMIOTY REJESTROWANE

1. Co to jest „zdolność rejestrowa”?

2. Jakie podmioty wpisywane są do KRS?

art. 3 u. KRS: Rejestr obejmuje podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego Rejestru



Kto ma zdolność rejestrową?

1. Czy spółka cywilna ma zdolność rejestrową?

2. Czy spółka cicha ma zdolność rejestrową?

3. Czy konsorcjum ma zdolność rejestrową?

4. Czy istnieje numerus clausus spółek?



Nr wpisu do KRS

1. Jakie znaczenie ma nr wpisu do KRS? Czy jest obowiązek podawania w obrocie nr KRS?

Podmioty wpisane do Rejestru są obowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie swojej działalności, do oznaczonych osób i organów, 

następujące dane: 

1) firmę lub nazwę; 

2) oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności; 

3) siedzibę i adres; 

4) NIP;

5) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe podmiotu oraz numer podmiotu w Rejestrze. 

W przypadku niewykonania obowiązku, sąd rejestrowy, który stwierdzi niedopełnienie takiego obowiązku, może nałożyć grzywnę na osoby odpowiedzialne za 

niewykonanie tego obowiązku Grzywna, nie może być wyższa niż 5000 złotych. 

Obowiązek nie dotyczy oświadczeń woli skierowanych do osób pozostających ze spółką w stałych stosunkach umownych. 



Co jest podstawą wpisu do rejestru?

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie 
postanowienia (orzeczenie sądowe), jeżeli przepis szczególny nie 
stanowi inaczej.

Zasada ogólna:

Orzeczenia sądu w postępowaniu nieprocesowym zapadają w formie 
postanowień, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.



Kiedy postanowienie rejestrowe staje się 
skuteczne i wykonalne?
• Postanowienia o wpisie są skuteczne i wykonalne z chwilą ich 

wydania, z wyjątkiem postanowień dotyczących wykreślenia 
podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego. 

1. Co to jest prawomocność orzeczenia?

2. Jaka jest ogólna zasada w zakresie skuteczności i wykonalności 
orzeczeń?

3. Dlaczego przyjęto taką konstrukcję w sprawach rejestrowych?



Jak wygląda uzasadnianie orzeczeń?

• Postanowienie w przedmiocie wpisu oraz złożenia dokumentów do 
akt rejestrowych wydane zgodnie z wnioskiem nie wymaga 
uzasadnienia. 

• Sąd rejestrowy z urzędu sporządza uzasadnienie postanowienia co do 
istoty sprawy, które zostało wydane z urzędu.



Co to jest wpis do rejestru?

• Wpis do Rejestru polega na wprowadzeniu do systemu 
teleinformatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu 
rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu.



Kiedy wpis jest dokonany?

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w Rejestrze



Jakie są rodzaje wpisu do rejestru z uwagi na 
ich charakter prawny?
1. Co to jest wpis konstytutywny? Jakie są przykłady?

2. Co to jest wpis deklaratywny? Jakie są przykłady?



Czy sąd odwoławczy dokonuje wpisu do 
rejestru?

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 ponownego rozpoznania sądowi rejestrowemu. 
Rozpoznając ponownie sprawę, sąd rejestrowy uwzględnia wskazania 
sądu drugiej instancji oraz aktualny stan rejestru



Co to jest jawność rejestru?

Jawność formalna jawność materialna

oznacza możliwość dostępu do rejestru (i akt 
rejestrowych) oraz otrzymywania dokumentów 
urzędowych stwierdzających dane wpisane do 
rejestru. 

oznacza skutki wynikające z wpisania (lub braku 
wpisania) określonych danych do rejestru.



Dostęp do rejestru i akt rejestrowych

1. Czy rejestr sądowy i akta rejestrowe to tożsame pojęcia?

2. Kto ma prawo wglądu do rejestru?

3. Kto ma prawo wglądu do akt rejestrowych?

4. Komu udostępnia się akta dotyczące wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych, który następnie został 

wykreślony?



Czym są akta rejestrowe?

• Dla podmiotu wpisanego do Rejestru prowadzi się odrębne akta 
rejestrowe obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące 
podstawę wpisu. 

• Od 1.3.2021 Akta rejestrowe dla podmiotów wpisanych do rejestru 
przedsiębiorców prowadzi się wyłącznie w systemie 
teleinformatycznym. Akta rejestrowe prowadzone w postaci 
papierowej nie podlegają przetworzeniu na akta prowadzone w 
systemie teleinformatycznym. Akta rejestrowe prowadzone w 
systemie teleinformatycznym nie podlegają przetworzeniu na postać 
papierową



Czym jest repozytorium dokumentów 
finansowych?
Dla każdego podmiotu obowiązanego do składania dokumentów finansowych do Rejestru prowadzi 
się w systemie teleinformatycznym repozytorium dokumentów finansowych. 

• Do repozytorium dokumentów finansowych są składane dokumenty, takie jak:

a) roczne sprawozdanie finansowe, 

b) sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, 

c) odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego 
sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, 

d) sprawozdanie z działalności jednostki

Każdy ma prawo przeglądania repozytorium dokumentów finansowych. 

• Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia dokumenty z repozytorium dokumentów 
finansowych za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych. 



Czym jest zasada publikacji wpisów?

• Wpisy do Rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze 
Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

• Wpisy do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej nie podlegają obowiązkowi ogłaszania w Monitorze 
Sądowym i Gospodarczym



Jakie są skutki ogłoszenia wpisu?

• 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 podmiot wpisany do Rejestru nie 
może powoływać się na wpis wobec osoby trzeciej, jeżeli ta 
udowodni, że nie mogła wiedzieć o treści wpisu.

Wpis Ogłoszenie o wpisie Okres 16 dni od dnia 
ogłoszenia

17 dzień od dnia 
ogłoszenia

Można zasłaniać się 
nieznajomością wpisu

Nikt nie może zasłaniać się nieznajomością wpisu, z 
wyjątkiem osoby w dobrej wierze

Nikt nie może zasłaniać 
się nieznajomością wpisu.



Jak wygląda jawność materialna rejestru gdy 
wpis nie podlega ogłoszeniu?
• Jeżeli wpis do Rejestru nie podlega obowiązkowi ogłoszenia w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym, to nikt nie może zasłaniać się 
nieznajomością treści wpisu w Rejestrze, chyba że mimo zachowania 
należytej staranności nie mógł wiedzieć o wpisie.



Jakie są skutki rozbieżności pomiędzy wpisem 
a ogłoszeniem?
• W przypadku rozbieżności między wpisem do Rejestru a ogłoszeniem 

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obowiązuje wpis w Rejestrze. 

• Jednak osoba trzecia może powoływać się na treść ogłoszenia, chyba 
że podmiot wpisany do Rejestru udowodni, że osoba trzecia wiedziała 
o treści wpisu. 



Co to jest zasada domniemania prawdziwości 
danych?
• Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe.

1. Czy można działać w zaufaniu do rejestru?

2. Czy domniemanie to ma charakter iuris tantum czy iuris ac de iure?

3. Czy domniemanie to ma związek z zakresem kognicji sądu 
rejestrowego?

4. Czy osoba działająca w złej wierze może powoływać się na to 
domniemanie?



Jakie są konsekwencje niesprostowania 
danych?
• Jeżeli dane wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub 

bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby 
trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, 
jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, 
uzupełnienie lub wykreślenie wpisu. 

• Podmiot wpisany do Rejestru ponosi odpowiedzialność za szkodę 
wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, jeżeli 
podlegały obowiązkowi wpisu na jego wniosek, chyba że szkoda nastąpiła 
wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby 
trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli do Rejestru jest 
wpisana osobowa spółka handlowa, odpowiedzialność ponoszą solidarnie 
ze spółką osoby odpowiadające za zobowiązania spółki całym swoim 
majątkiem.



Co to jest zasada dokonywania wpisu na 
wniosek? Kiedy sąd działa z urzędu?
• Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis 

szczególny przewiduje wpis z urzędu.

• Art. 506 k.p.c. Sąd wszczyna postępowanie nieprocesowe na wniosek; 
w wypadkach wskazanych w ustawie sąd może wszcząć postępowanie 
także z urzędu (zasada ogólna).



Kto jest uprawniony do złożenia wniosku o 
wpis?

Wniosek do sądu rejestrowego prowadzącego Krajowy Rejestr Sądowy 
składa podmiot podlegający wpisowi do tego rejestru, jeżeli przepisy 
szczególne nie stanowią inaczej. 



Czy podmiot którego dotyczy wpis jest zawsze 
uczestnikiem postępowania rejestrowego?

Podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego jest 
uczestnikiem postępowania, chociażby nie był wnioskodawc



Jaki jest termin do złożenia wniosku o wpis?

• Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w 
terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, 
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.



Jakie są konsekwencje niezłożenia wniosku?

• 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.

• 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.

• Podmiot wpisany do Rejestru ponosi odpowiedzialność za szkodę 
wyrządzoną niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do 
Rejestru w ustawowym terminie, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły 
wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą 
nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli do Rejestru jest wpisana osobowa 
spółka handlowa, odpowiedzialność ponoszą solidarnie ze spółką osoby 
odpowiadające za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.



Od kiedy cyfryzacja rejestru?

• Od 1.3.2021 wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do 
rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego.

• Wniosek złożony w innej formie niż za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego i nieopłacony podlega zwróceniu bez wzywania 
do uzupełnienia braków. 



Co to jest zasada nieusuwalności danych? 

• Dane zawarte w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że 
ustawa stanowi inaczej



Korekta danych w rejestrze

1. Co się dzieje jeżeli w rejestrze znajdzie się wpis zawierający błędy i niezgodności z postanowieniem sądu?

2. Co w przypadku gdy w rejestrze znajdują się dane niedopuszczalne w związku z obowiązującymi 

przepisami prawa?



Prostowanie/wykreślanie wpisów

Jeżeli okaże się, że w Rejestrze znajduje się wpis zawierający oczywiste błędy lub niezgodności z treścią 
postanowienia sądu, sąd z urzędu sprostuje wpis.

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, wykreśla je z urzędu



Na czym polega ochrona osób w dobrej 
wierze? 
1. W przypadku rozbieżności między wpisem do Rejestru a ogłoszeniem w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym obowiązuje wpis w Rejestrze. Jednak 
osoba trzecia może powoływać się na treść ogłoszenia, chyba że podmiot 
wpisany do Rejestru udowodni, że osoba trzecia wiedziała o treści wpisu. 

2. 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 
podmiot wpisany do Rejestru nie może powoływać się na wpis wobec osoby 
trzeciej, jeżeli ta udowodni, że nie mogła wiedzieć o treści wpisu.

3. Jeżeli wpis do Rejestru nie podlega obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze 
Sądowym i Gospodarczym, to nikt nie może zasłaniać się nieznajomością treści 
wpisu w Rejestrze, chyba że mimo zachowania należytej staranności nie mógł 
wiedzieć o wpisie.



Termin rozpoznania wniosku.

• Co to jest termin instrukcyjny?

• Jaki jest skutek niedochowania terminów instrukcyjnych?



Jakie są terminy rozpoznania wniosku?

• Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni 
od daty jego wpływu do sądu. 

• Wniosek o wpis spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu 
wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, sąd 
rejestrowy rozpoznaje w terminie jednego dnia od daty jego wpływu. 

• Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia przeszkody do 
dokonania wpisu, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od 
usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę, co nie uchybia terminom 
określonym w przepisach szczególnych. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga 
wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, 
wniosek należy rozpoznać nie później niż w terminie miesiąca



SZYBKA REJSTRACJA

1. Jakie znaczenie ma prowadzenie rejestru KRS w systemie teleinformatycznym dla tzw. szybkiej ścieżki 

rejestracji?

Obecnie: Portal S24 można złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, spółki jawnej i spółki komandytowej. Można również dokonać zmiany danych w 
zarejestrowanych już spółkach, a także złożyć wniosek o wpis w dziale 3 rejestru przedsiębiorców wzmianek 
o złożeniu sprawozdań .

OD 1.3.2021:  Minister Sprawiedliwości utrzymuje system teleinformatyczny służący do prowadzenia 
Rejestru, umożliwiający zawiązywanie oraz podejmowanie innych czynności w odniesieniu do spółek, 
których umowa jest zawierana przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w tym systemie, oraz 
podejmowanie czynności w postępowaniu rejestrowym w odniesieniu do podmiotów podlegających 
wpisowi do Rejestru, udzielanie informacji z Rejestru i udostępnianie akt rejestrowych. 



Mini – kazus:

• Czy treść wpisu do rejestru dotyczący reprezentacji spółki zawsze będzie wskazywała aktualną sytuację 
dotyczącą reprezentacji?

• Jak wykazać poprawną reprezentację?

• Członek zarządu ponosi odpowiedzialność na zasadzie art. 299 k.s.h. W spółce X przed jej faktyczną 
niewypłacalnością była duża rotacja w składzie zarządu. Jeszcze wcześniej w spółce zaniedbano składania 
wniosków o wpis zmiany w składzie zarządu. Menedżer Y został odwołany z funkcji w zarządzie w czasie 
gdy spółka była jeszcze wypłacalna. Jego następcy A, B, C D zarządzali spółką gdy była ona już 
niewypłacalna. Menedżer Y – pomimo ustania jego funkcji – cały czas widniał w rejestrze. Do rejestru 
wpisany był tylko C i D. Spółka nigdy nie złożyła ani wniosku o upadłość ani o restrukturyzację

1. Czy Y przegra proces z 299 k.s.h.? 

2. Kogo powinien pozwać wierzyciel?

3. Czy A i B przegrają proces z 299 k.s.h.?



Jaki jest zakres kognicji sądu rejestrowego

Jaki jest zakres kognicji (kompetencji) sądu rejestrowego?

• Sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i 
treści z przepisami prawa.

• Sąd rejestrowy bada, czy dane wskazane we wniosku o wpis do Rejestru w zakresie : PESEL, 
REGON, NIP, KRS oraz art. 38 pkt 1 lit. h są prawdziwe. 

• W pozostałym zakresie sąd rejestrowy bada, czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem, 
jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.



PYTANIA: 

• Czy i w jaki sposób sąd rejestrowy może ingerować w treść umów spółek, statutów?

• Czy statut SA jest elastyczny?

• Czy umowa PSA jest elastyczna?

• Czy umowa spółka z .o.o. jest elastyczna?



Jak KRS realizuje funkcje ochronne dla obrotu 
nieruchomościami?
• We wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu 

obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i 
obowiązków oraz w przypadku złożenia do akt rejestrowych 
dokumentów zawierających informacje o zmianach wspólników 
spółki, wnioskodawca zamieszcza oświadczenie, czy jest 
cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o 
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2278).



Co to jest postępowanie przymuszające w 
sprawach rejestrowych?

W przypadku 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.

W uzasadnionych przypadkach, w razie stwierdzenia, że osoba prawna nie posiada organu uprawnionego do reprezentowania lub w składzie 
tego organu zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, sąd rejestrowy, wyznaczając odpowiedni termin, może wezwać obowiązanych do 
powołania lub wyboru tego organu do wykazania, że organ został powołany lub wybrany albo że braki w jego składzie zostały usunięte. 

Wezwań, sąd dokonuje pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji 
świadczeń niepieniężnych. 

Sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę.



Czy można wykreślić podmiot z rejestru bez 
przeprowadzenia likwidacji?

Sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do 
Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w przypadku gdy: 

1) oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie upadłościowe, 
sąd upadłościowy stwierdzi, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do 
rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego; 

2) oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe z 
tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie 
kosztów postępowania;

3) wydano postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego 
umorzeniu; 

4) mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 
kolejne lata obrotowe; 

5) mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonano innych obowiązków,



REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW – dla kogo?

• spółek jawnych; 

• europejskich zgrupowań interesów gospodarczych; 

• spółek partnerskich; 

• spółek komandytowych; 

• spółek komandytowo-akcyjnych; 

• spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;

• spółek akcyjnych; 

• spółek europejskich; 

• spółdzielni;

• spółdzielni europejskich; 

• przedsiębiorstw państwowych; 

• instytutów badawczych i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;

• towarzystw ubezpieczeń wzajemnych;

• towarzystw reasekuracji wzajemnej;

• innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru jako nie-przedsiębiorcy

• oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

• głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń; głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji; 

• instytucji gospodarki budżetowej.



Obowiązki podmiotów wpisanych do KRS

Podmioty wpisane do Rejestru są obowiązane umieszczać w 
oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie swojej 
działalności, do oznaczonych osób i organów, następujące dane: 

1) firmę lub nazwę; 

2) oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności; 

3) siedzibę i adres; 

4) NIP; 

5) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta 
rejestrowe podmiotu oraz numer podmiotu w Rejestrze



Sześć działów KRS

Dane dotyczące poszczególnych przedsiębiorców wpisanych do rejestru 
przedsiębiorców umieszcza się pod numerem przeznaczonym dla 
danego podmiotu w sześciu działach tego rejestru



DZIAŁY KRS

I II III IV V VI

INFORMACJE 
OGÓLNE O 
SPÓŁCE I JEJ 
WSPÓLNIKACH

INFORMACJE O 
O ORGANACH 
ZARZĄDCZYCH I 
NADZORCZCYH, 
ZASADA 
REPREZENTACJI. 
PROKURENCI

PKD.
WZMIANKA O 
ZŁOŻENIU 
DOKUMENTÓW 
FINANSOWYCH

ZALEGŁOŚCI INFORMACJA 
O KURATORZE

INFORMACJA O 
LIKWIDACJI, 
RZOWIĄZANIU, 
USTANIU BYTU W 
ZWIĄZKU Z 
TRANSFORMACJĄ.
RESTRUKTURYZACJA 
UPADŁOŚĆ



DZIAŁ I KRS

W dziale I dla każdego podmiotu wpisuje się:

a) nazwę lub firmę, pod którą działa, 

b) oznaczenie jego formy prawnej, 

c) jego siedzibę i adres, 

d) jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców posiada oddziały – także ich siedziby i adresy, 
e) oznaczenie jego poprzedniego numeru rejestru sądowego, 

f) jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku przekształcenia 
lub podziału innego podmiotu albo połączenia innych podmiotów, zamieszcza się w tym rejestrze 
wzmiankę o sposobie powstania podmiotu, a także oznaczenia poprzednich numerów rejestru. Jeżeli 
podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku koncentracji innych 
podmiotów, zamieszcza się w tym rejestrze także oznaczenie poprzednich numerów tego rejestru 
oraz numer i datę decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na 
dokonanie koncentracji, wydanej zgodnie z przepisami o ochronie konkurencji i konsumentów, g) 
wzmiankę o wykonywaniu działalności gospodarczej z innymi podmiotami na podstawie umowy 
spółki cywilnej, 

h) NIP albo informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu;



DZIAŁ I KRS

w przypadku gdy podmiot je posiada – adres strony internetowej i 
adres poczty elektronicznej;



DZIAŁ I KRS

• W przypadku wspólników spółki jawnej, członków europejskiego 
zgrupowania interesów gospodarczych, wspólników spółki 
partnerskiej, wspólników spółki komandytowej oraz 
komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej –

informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim, zawarciu 
małżeńskiej umowy majątkowej, powstaniu rozdzielności majątkowej 
między małżonkami, zaznaczenie ograniczenia zdolności do czynności 
prawnych, o ile takie istnieje;



DZIAŁ I KRS

w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną – informacje o 
statucie lub umowie, wzmiankę o ich zmianie, okres, na który podmiot 
został utworzony, oraz jego numer identyfikacyjny REGON;



DZIAŁ I KRS

• w przypadku spółki jawnej: a) oznaczenie wspólników spółki jawnej

• w przypadku spółki partnerskiej: a) oznaczenie partnerów,b) w 
przypadku partnerów ponoszących odpowiedzialność zgodnie z art. 
95 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych 
– zaznaczenie tej okoliczności;



DZIAŁ I KRS

w przypadku spółki komandytowej:

- oznaczenie wspólników spółki komandytowej, 

- określenie, który ze wspólników jest komplementariuszem, a który 
komandytariuszem, 

- wysokość sumy komandytowej, 

- przedmiot wkładu każdego komandytariusza, z zaznaczeniem, w jakiej 
części został wniesiony, oraz zwroty wkładów choćby częściowe;



DZIAŁ I

w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej: 

- oznaczenie komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej

- ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, e

- wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona, 

- jeżeli przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne –
zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w 
zamian za nie akcji, 

- wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych w 
zamian za te obligacje, wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia 
kapitału zakładowego, a także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału 
w zysku;



DZIAŁ I KRS

w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: 

- wysokość kapitału zakładowego, a jeżeli wspólnicy wnoszą wkłady niepieniężne –
zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości objętych w zamian za nie 
udziałów, 

- określenie, czy wspólnik może mieć jeden czy większą liczbę udziałów, 

- oznaczenie wspólników posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co 
najmniej 10% kapitału zakładowego oraz ilość posiadanych przez tych wspólników 
udziałów i łączną ich wysokość, 

- jeżeli spółka ma tylko jednego wspólnika – wzmiankę, że jest on jedynym 
wspólnikiem spółki, 

- jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego 
pisma, 

- wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku



DZIAŁ I KRS

w przypadku prostej spółki akcyjnej: 

• wysokość kapitału akcyjnego i liczbę akcji, a jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie 
tej okoliczności,

• wzmiankę o tym, czy zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, 

• liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, 

• maksymalną liczbę akcji, które mogą być przedmiotem warunkowej emisji,

• jeżeli umowa spółki wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma, 

• jeżeli umowa spółki przewiduje przyznanie uprawnień indywidualnych określonym akcjonariuszom albo 
tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikające z akcji – zaznaczenie tych okoliczności, 

• w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza – jego oznaczenie zgodnie także wzmiankę o tym, że 
jest on jedynym akcjonariuszem spółki, 

• wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych w zamian za te obligacje, 
wskazującą maksymalną liczbę emitowanych akcji, a także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w 
zysku, 

• maksymalną liczbę akcji, które mogą zostać wyemitowane z upoważnienia udzielonego zarządowi



DZIAŁ I KRS

w przypadku spółki akcyjnej: 

• wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, a jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady 
niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji, 

• wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, i wzmiankę, czy zarząd jest upoważniony do emisji 
warrantów subskrypcyjnych, 

• ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, 

• wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona, 

• wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,

• jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma,

• jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub tytuły 
uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikających z akcji – zaznaczenie tych okoliczności, 

• w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza – jego oznaczenie, a także wzmiankę, iż jest on 
jedynym akcjonariuszem spółki, 

• wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych w zamian za te obligacje, 
wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, a także wzmiankę o prawie 
obligatariuszy do udziału w zysku;



DZIAŁ II KRS

W dziale 2 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane: 
1) oznaczenie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 
oraz osób wchodzących w jego skład, ze wskazaniem sposobu 
reprezentacji, a w przypadku gdy w spółkach osobowych nie ma takiego 
organu – wskazanie wspólników uprawnionych do reprezentowania 
spółki, a także sposobu reprezentacji; w przypadku oddziałów 
przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych 
zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych 
zakładów reasekuracji dane te podlegają ujawnieniu co do 
przedsiębiorców zagranicznych, zagranicznych zakładów ubezpieczeń i 
zagranicznych zakładów reasekuracji, odpowiednio z uwzględnieniem 
odmienności struktury ich organów; 



DZIAŁ II KRS

• oznaczenie organów nadzoru wraz z ich składem osobowym; w 
przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych 
oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych 
oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji dane te podlegają 
ujawnieniu co do przedsiębiorców zagranicznych, zagranicznych 
zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, 
odpowiednio z uwzględnieniem odmienności struktury ich organów



DZIAŁ II KRS

• dotyczące prokurentów oraz rodzaju prokury;



DZIAŁ III KRS

W dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane: 

• przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot 
przeważającej działalności na poziomie podklasy, z tym że w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych 
oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji przedmiot 
działalności i przedmiot przeważającej działalności określa się dla oddziału; 

• wzmiankę o złożeniu sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z 
oznaczeniem dat ich złożenia i roku obrotowego

• wzmiankę o złożeniu sprawozdania z badania, jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania przez firmę audytorską, na 
podstawie przepisów o rachunkowości; 

• wzmiankę o złożeniu uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania 
grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub pokryciu straty; 

• wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności, jeżeli przepisy o rachunkowości wymagają jego złożenia do sądu rejestrowego;

• wzmiankę o złożeniu sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności
na rzecz administracji publicznej, jeżeli przepisy o rachunkowości wymagają jego złożenia do sądu rejestrowego; 

• wzmiankę o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego; 



DZIAŁ IV KRS

W dziale 4 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane: 1) zaległości 
podatkowe i celne objęte egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została 
uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji; datę wszczęcia egzekucji 
tych należności oraz wysokość pozostałych do wyegzekwowania kwot, datę i sposób 
zakończenia egzekucji; 2) należności, do których poboru jest obowiązany Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, objęte egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie 
została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji; datę wszczęcia 
egzekucji tych należności oraz wysokość pozostałych do wyegzekwowania kwot, 
datę i sposób zakończenia egzekucji; 3) oznaczenie wierzyciela podmiotu oraz jego 
wierzytelność, jeżeli posiada tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko podmiotowi i 
nie został zaspokojony w ciągu 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia; 
w przypadku wierzytelności solidarnych ujawnieniu w rejestrze podlega jedynie 
wierzyciel wnoszący o dokonanie wpisu z zaznaczeniem, że jest to wierzytelność 
wynikająca z zobowiązania solidarnego;



DZIAŁ V KRS

• W dziale 5 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się wzmiankę o 
powołaniu i odwołaniu kuratora. 



DZIAŁ VI

W dziale 6 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

• informacje o otwarciu i zakończeniu likwidacji, ustanowieniu zarządu i zarządu komisarycznego;

• informacje o wszczęciu i zakończeniu przymusowej restrukturyzacji;

• dane o osobie likwidatora wraz ze sposobem reprezentacji, zarządcy oraz zarządcy 
komisarycznego; 

• informacje o połączeniu z innymi podmiotami, podziale lub przekształceniu podmiotu w inny 
sposób

• informację o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej

• informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o ogłoszeniu upadłości, o ukończeniu 
tych postępowań lub o uchyleniu układu, o osobie zarządcy przymusowego, syndyka, nadzorcy 
sądowego, zarządcy, zarządcy zagranicznego oraz o osobach powołanych w toku postępowania 
restrukturyzacyjnego albo upadłościowego do reprezentowania dłużnika albo upadłego 
(reprezentant dłużnika albo upadłego lub przedstawiciel dłużnika albo upadłego



Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

• Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz 
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podlegają 
obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej

• Wpisy do rejestru nie podlegają obowiązkowi ogłaszania w Monitorze 
Sądowym i Gospodarczym



Kumulacja wpisów

• Jeżeli podmiot wpisany do rejestru stowarzyszeń, podejmuje 
działalność gospodarczą, podlega obowiązkowi wpisu także do 
rejestru przedsiębiorców, z wyjątkiem samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej.



PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA



SIGNA SPECIFICA

PSA od pozostałych spółek kapitałowych odróżnia się :

• charakterystyczną dla spółek osobowych dopuszczalnością wnoszenia wkładów w postaci pracy lub usług;

• wprowadzeniem akcji beznominałowych;

• zastąpieniem tradycyjnej instytucji kapitału zakładowego kapitałem podstawowym jakim jest kapitał akcyjny,

który nie dzieli się na akcje;

• odformalizowanym trybem wypłat dla akcjonariuszy z majątku spółki,

• bardzo daleko idącą swobodą kształtowania akcji uprzywilejowanych,

• wprowadzeniem procedury „uproszczonej” likwidacji PSA;

• charakterystycznym mechanizmem ochrony wierzycieli PSA.



PSA jako hybryda osobowo-kapitałowa

• . PSA jest spółką „podwójnie” hybrydalną. Raz, bo łączy elementy charakterystyczne dla spółek osobowych i

kapitałowych. Dwa, bo łączy cechy charakterystyczne dla spółki z o.o.

• PSA jest formalnie spółką kapitałową, tzn. organizacją opartą o substrat wniesionego kapitału, wyposażoną w

osobowość prawną. Niemniej istotne są elementy osobowe w konstrukcji PSA. Należą do nich w

szczególności:

• Indywidualne prawo kontroli spółki przez akcjonariusza, Uprawnienia przyznanie osobiście. Możliwość

wprowadzenia ograniczeń w obrocie akcjami PSA. Możliwość wprowadzenia instrumentów stabilizacji

składu akcjonariatu. Możliwość wyłączenia akcjonariusza ze spółki przez sąd na żądanie innych

akcjonariuszy albo zainteresowanego akcjonariusza.



PSA jako spółka niepubliczna.

• Znakiem charakterystycznym PSA jest zapewnienie akcjonariuszom odpowiednio wysokiej elastyczności w

funkcjonowaniu spółki.

• Konsekwencją powyższego jest niesprostanie wymogom jakie wiążą się z obrotem regulowanym. W

uzasadnieniu ustawy podniesiono, że „dopuszczenie akcji PSA do obrotu publicznego wymagałoby znacznie

większej standaryzacji konstrukcji praw udziałowych takiej spółki w celu ochrony akcjonariuszy

mniejszościowych i uwzględnienia obowiązujących w tym zakresie regulacji prawa Unii Europejskiej”.

• W związku z powyższym zgodnie z art. 30038 § 2 k.s.h. akcje nie mogą być dopuszczane ani wprowadzane do

obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.



Cel PSA.

• PSA może zostać założona w każdym celu prawnie dopuszczalnym. PSA może być spółką prowadzącą 
działalność handlową ale także podmiotem działającym non for profit. 



Istota regulacji akcji i wkładów PSA

• Po pierwsze, akcjonariusze PSA mają obowiązek wniesienia wkładów do PSA. Nie może bowiem istnieć

spółka bezwkładowa. Obowiązek wniesienia wkładów odnosi się do wszystkich akcjonariuszy.

• Po drugie, wkłady do PSA wnoszone są na pokrycie akcji w PSA. Akcja w PSA nie jest jednak

konstrukcyjnym odpowiednikiem akcji w spółce akcyjnej czy w spółce komandytowo -akcyjnej. Akcje w

PSA ani nie mają wartości nominalnej ani nie są częścią kapitału akcyjnego. Akcjonariusz może objąć jedną

akcję w PSA lub większą liczbę akcji. Im więcej akcji w PSA obejmie akcjonariusz tym silniejsza będzie

jego pozycja w PSA.



Istota regulacji akcji i wkładów PSA

• Po trzecie, wkładem na pokrycie akcji w PSA mogą być wkłady pieniężne i wszelkie wkłady mające wartość

majątkową, w szczególności świadczenie pracy lub usług.

• Po czwarte, w PSA tworzony jest obligatoryjny kapitał akcyjny (jako kapitał podstawowy) o minimalnym

nominale 1 zł na które przeznacza się wnoszone wkłady, \ pieniężne i niepieniężne ale z wyłączeniem praw

niezbywalnych lub świadczenie pracy bądź usług.

• W konkluzji akcjonariusze są obowiązani wnieść wkłady na beznominałowe akcje, przy czym tylko te z wkładów

zostaną przeznaczone na nominałowy kapitał, które odpowiadają kryteriom określonym w art. 14 § 1 k.s.h. Zatem

wkład akcjonariusza, który polega np. na świadczeniu pracy lub usług nadaje się na pokrycie (beznominałowych)

akcji ale już nie nadaje się na pokrycie kapitału akcyjnego. Akcjonariusz wnoszący wkład na pokrycie akcji może –

z uwagi na postać wkładu - nie partycypować w pokrywaniu kapitału akcyjnego.



Akcje 

• Akcje beznominałowe. Akcje w PSA nie posiadają swojej wartości nominalnej. W konsekwencji braku

wartości nominalnej akcje w PSA nie stanowią części kapitału akcyjnego PSA. Tymczasem tradycyjne

pojęcie akcji wiąże się z byciem częścią ułamkową kapitału zakładowego

• Zbywalność akcji. Zgodnie z art. 30036 § 1 k.s.h. akcje są zbywalne.

• Wartość emisyjna akcji. Akcje w PSA mają natomiast wartość emisyjną. Wartość emisyjna to innymi słowy 
wartość nabycia akcji przez akcjonariusza. Zgodnie z art. 3005 § 1 pkt 3 umowa PSA powinna określać liczbę, 
serie i numery akcji, związane z nimi uprzywilejowanie, akcjonariuszy obejmujących poszczególne akcje 
oraz cenę emisyjną akcji. Akcja w PSA obejmowana jest w zamian za określoną cenę emisyjną.



Wkłady

Wkłady do PSA na akcje

Rodzaj wkładu pieniężne niepieniężne

Przeznaczenie

wkładu

nie na pokrycie 

kapitału akcyjnego

na pokrycie 

kapitału akcyjnego

nie na pokrycie kapitału akcyjnego na pokrycie kapitału akcyjnego 

Cechy 

wkładu 

niepieniężnego

wkład mający wartość majątkową, w 

szczególności świadczenie pracy lub 

usług (art. 14 § 1 k.s.h.)

wkład mający wartość majątkową (art. 

14 § 1 k.s.h.); którym jednak nie może 

być prawo niezbywalne lub świadczenie 

pracy bądź usług (art. 3002 § 2 k.s.h.).



Swoboda kształtowania wewnętrznego 
ustroju PSA.
• Regulacja normatywna stwarza pewne generalne ramy dla organizacji spółki. O ostatecznym kształcie spółki 

decyduje jej podstawa ustrojowa: statut albo umowa spółki. Ustawodawca trafnie nie przyjął ograniczeń dla 
tworzenia konkretnego kształtu PSA w drodze umowy spółki tak jak to uczynił w odniesieniu do statutu 
spółki akcyjnej. 

• Zgodnie bowiem z art. 304 § 3 k.s.h. statut spółki akcyjnej może zawierać postanowienia odmienne, niż 
przewiduje ustawa, tylko wówczas jeżeli ustawa na to zezwala. 

• Z kolei zgodnie z art. 304 § 4 k.s.h. statut spółki akcyjnej 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.

• Granice kształtowania umowy spółki w przypadku PSA wyznacza art. 3531 k.c. w zw. z art. 2 k.s.h. 



Zobowiązanie akcjonariuszy do świadczeń 
w stosunku wewnętrznym
• Akcjonariusze są zobowiązani względem PSA jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki. Jest to 

kluczowa norma prawna dla organizacji relacji pomiędzy spółką a akcjonariuszem pro foro interno. Eliminuje 
to możliwość zaskakiwania akcjonariuszy przez spółkę koniecznością spełnienia świadczeń 
nieprzewidywanych w momencie przystępowania do spółki. Co istotne źródłem zobowiązania akcjonariuszy 
na rzecz PSA nie może być większościowa uchwała organów spółki. Oczywiście akcjonariusze mogą się 
zgodzić na spełnienie względem spółki świadczeń uprzednio nie określonych w umowie spółki (volenti non 
fit iniuria). Niemniej może się tak stać tylko na mocy dobrowolnie złożonego oświadczenia woli przez 
akcjonariusza. 



Brak odpowiedzialności akcjonariuszy za 
zobowiązania spółki
• O atrakcyjności konstrukcji spółki kapitałowej rozstrzyga pozycja prawna akcjonariusza pro foro externo i 

pro foro interno. W stosunkach zewnętrznych akcjonariusze PSA z tytułu samego swojego uczestnictwa w 
PSA nie odpowiadają względem wierzycieli za zobowiązania spółki. 

• PSA jest osobą prawną odrębną od swoich akcjonariuszy. Wyłączenie odpowiedzialności akcjonariuszy za 
zobowiązania spółki ma kluczowy charakter. Oznacza to bowiem, że akcjonariusze ponoszą ryzyko prawne 
tylko w zakresie zainwestowanego w spółkę kapitału. Formalnie PSA jest zatem bardzo bezpieczną formułą 
inwestycyjną dla jej akcjonariuszy, w tym dla działalności podwyższonego ryzyka.



Hybrydalna struktura organów PSA. 

Struktura organów Charakter Kompetencje

zarząd rada dyrektorów zarząd i rada dyrektorów mają 

charakter obligatoryjny

Zarząd prowadzi sprawy spółki i

reprezentuje spółkę.

Rada dyrektorów prowadzi sprawy spółki,

reprezentuje spółkę oraz sprawuje nadzór

nad prowadzeniem spraw spółki.

rada nadzorcza rada nadzorcza ma charakter

fakultatywny

Rada nadzorcza sprawuje stały

nadzór nad działalnością spółki.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Uchwały akcjonariuszy mogą

zapadać poza walnym

zgromadzeniem

Najwyższy organ spółki podejmujący uchwały w sprawach wskazanych w

ustawie i umowie spółki



Digitalizacja PSA.

• „Obsługa” funkcjonowania PSA oparta jest o nowe technologie. W dużej części jest to inteligentna konstrukcja, 
która w praktyce może być obsługiwana za pomocą smartfona. 

• Zgodnie z art. 30029 § 1 k.s.h. akcje „nie mają formy dokumentu” (tzn. nie posiadają papierowego substratu). 

• Uchwały akcjonariuszy mogą być podejmowane poza walnym zgromadzeniem przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej (art. 30080 § 1 k.s.h.). 

Akcjonariusze mogą głosować przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli zostały one wskazane w 
umowie spółki albo wszyscy akcjonariusze wyrazili w formie dokumentowej zgodę na taki tryb głosowania (art. 30080

§ 2 k.s.h.). Samo walne zgromadzenie może zostać zwołane pocztą elektroniczną na adres akcjonariusza wpisany do 
rejestru akcjonariuszy (art. 30087 § 1 k.s.h.).  Umowa spółki może dopuszczać uczestnictwo w walnym zgromadzeniu 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:  transmisję obrad walnego 
zgromadzenia w czasie rzeczywistym; dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze 
mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad; 
wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia (art. 30092 § 1 
k.s.h.). Uczestnictwo akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które 
są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Szczegółowe 
zasady dotyczące sposobu uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej określa regulamin walnego zgromadzenia (art. 30092 § 2 k.s.h.). Zgodnie z art. 19 ust. 2 u. o KRS (z 
mocą obowiązującą od 1.3.2021) wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców 
składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.



KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH (KRZ)



KRZ – CEL

• Celem KRZ jest stworzenie nowych, lepszych warunków do 
wychodzenia przedsiębiorców z trudnej sytuacji 
gospodarczej, w tym wprowadzenie skutecznych 
instrumentów pozwalających na przeprowadzenie 
restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie 
jego likwidacji, a w konsekwencji zachowanie miejsc pracy 
oraz co do zasady możliwość nieprzerwanego realizowania 
kontraktów.



Funkcje KRZ

W celu usprawnienia postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, ułatwienia dostępu do informacji o 
tych postępowaniach, usprawnienia komunikacji pomiędzy organami
tych postępowań i ich uczestnikami oraz obniżenia kosztów postępowań związanych
z obowiązkiem dokonywania ogłoszeń i obwieszczeń proponuje się utworzenie
systemu informatycznego Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), który będzie prowadzony
w systemie teleinformatycznym administrowanym i udostępnianym przez Ministra Sprawiedliwości i będzie 
pełnił następujące funkcje:

1. funkcję rejestru;

2. funkcję informacyjną;

3. funkcję komunikacyjną (doręczania pism i innych dokumentów);

4. funkcję portalu orzeczniczego.



ORGAN PROWADZĄCY

• Minister Sprawiedliwości prowadzi w systemie 
teleinformatycznym Krajowy Rejestr Zadłużonych



ZAKRES 
W KRZ UJAWNIA SIĘ INFORMACJE O:

Osobach fizycznych
Osobach prawnych
Osobach ustawowych
wobec których są albo 
były prowadzone 
postępowania:
Restrukturyzacyjne, 
upadłościowe,
zakończone 
prawomocnym 
orzeczeniem zakazu,
w przedmiocie uznania 
orzeczenia o wszczęciu 
zagranicznego 
postępowania 
upadłościowego

wspólnikach osobowych spółek 
handlowych, którzy ponoszą 
odpowiedzialność za zobowiązania 
spółki bez ograniczenia całym 
swoim majątkiem
jeżeli ogłoszono upadłość spółki, 
wszczęto wtórne postępowanie 
upadłościowe wobec spółki lub 
oddalono wniosek o ogłoszenie 
upadłości spółki na podstawie 13

Osobach fizycznych
Osobach prawnych
Osobach ustawowych

- wobec których umorzono 
postępowanie egzekucyjne 
prowadzone przez komornika 
sądowego, lub sąd z uwagi na 
fakt, że z egzekucji nie uzyska się 
sumy wyższej od kosztów 
egzekucyjnych, albo umorzono 
postępowanie egzekucyjne 
prowadzone przez naczelnika 
urzędu skarbowego albo 
dyrektora oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych z uwagi 
na fakt, że w postępowaniu 
egzekucyjnym nie uzyska się 
kwoty przewyższającej wydatki 
egzekucyjne;

osobach fizycznych, wobec 
których toczy się 
egzekucja świadczeń 
alimentacyjnych oraz 
egzekucja należności 
budżetu państwa 
powstałych z tytułu 
świadczeń wypłacanych w 
przypadku 
bezskuteczności egzekucji 
alimentów, a które 
zalegają ze spełnieniem 
tych świadczeń za okres 
dłuższy niż 3 miesiące.



Zasada jawności Rejestru

• 1. Rejestr jest jawny.
• 2. Każdy ma prawo zapoznać się z danymi ujawnionymi w 

Rejestrze oraz danymi objętymi treścią obwieszczeń za 
pośrednictwem sieci Internet



CEIDG



CEIDG

• Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną 
dalej „CEIDG”, prowadzi w systemie teleinformatycznym minister 
właściwy do spraw gospodarki



Zadaniem CEIDG jest:

• ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;

• udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w 
zakresie wskazanym w ustawie; 

• udostępnianie informacji o zakresie i terminie zmian we wpisach do CEIDG 
oraz w informacjach i danych udostępnianych w CEIDG, a także o 
wprowadzającym te zmiany podmiocie; 

• umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną 
Informację Krajowego Rejestru Sądowego; 

• udostępnianie informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, 
w tym o zakresie udzielonego pełnomocnictwa lub o rodzaju i sposobie 
wykonywania prokury



REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ



Warunki podjęcia działalności regulowanej

Jeżeli przepis odrębnej ustawy stanowi, że dany rodzaj działalności jest 
działalnością regulowaną, przedsiębiorca może wykonywać tę 
działalność, jeżeli 

1) spełnia szczególne warunki określone przepisami tej odrębnej 
ustawy

2) po uzyskaniu wpisu w rejestrze działalności regulowanej 



Typologia reglamentacji działalności gospodarczej

Rodzaje 
reglamentacji działalności gospodarczej

Czasowy z uwagi na stany 
nadzwyczajne

Podmiotowy Przedmiotowy 

PODSTAWOWE PRZEPISY O REGLAMENTACJJ

koncesje Działalność
regulowana

Zezwolenia i licencje



Działalność regulowana:

Działalność określona jako działalność regulowana przez przepisy 
konkretnej ustawy.

• Obszar regulowanej działalności gospodarczej – jako nowa instytucja 
prawna – „wchłonął” te dziedziny działalności gospodarczej, które 
uprzednio wiązały się – w głównej mierze – z uzyskaniem zezwolenia.

• Pojęcie regulowanej działalności gospodarczej pojawiło się w prawie 
polskim w celu ograniczenia intensywności reglamentacji działalności 
gospodarczej



Porównanie systemów reglamentacji 
przedmiotowej

Koncesja Działalność regulowana Zezwolenie, zgoda licencja

Decyzja uznaniowa warunkująca 
Wszczęcie działalności

Brak decyzji warunkującej 
Wszczęcie działalności

Decyzja związana warunkująca 
Wszczęcie działalności

Brak publicznego rejestru Publiczny rejestr Brak publicznego rejestru 

Wygaśnięcie działalności:
a) Upływ terminu na który 

wydano koncesję
b) Decyzja cofająca koncesję 

Decyzja o wykreśleniu z rejestru 
działalności regulowanej

Wygaśnięcie działalności:
a) Upływ terminu na który 

wydano zezwolenie
b) Decyzja cofająca zezwolenie



WYMOGI USTAW SZCZEGÓLNYCH CO DO 
DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Z istoty rzeczy poszczególne ustawy merytoryczne w indywidualny sposób 
precyzują warunki wykonywania działalności gospodarczej. Możliwe 
wyodrębnienie pewnych powtarzających się warunków. Należą do nich: 

• posiadanie odpowiednich środków majątkowych, 

• posiadanie tytułu prawnego do lokalu służącego do prowadzenia 
działalności, 

• przedłożenie zabezpieczenia majątkowego,

• opracowanie regulaminu świadczenia usług, 

• zatrudnianie osób o odpowiednich kwalifikacjach, 

• posiadanie odpowiedniej dokumentacji, itp.



ISTOTA DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Organ prowadzący, na podstawie przepisów regulujących daną 
działalność gospodarczą, 

rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu na wniosek 
przedsiębiorcy, 

po złożeniu przez przedsiębiorcę   o ś w i a d c z e n i a  o spełnieniu 
warunków wymaganych do wykonywania tej działalności 



CEIDG / KRS

• Do rejestru regulowanej działalności gospodarczej wpisywany jest 
przedsiębiorca, a zatem podmiot, który uzyskał uprzednio wpis do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo do 
Ewidencji Działalności Gospodarczej.



REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

• Rejestr działalności regulowanej jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych za pośrednictwem organu, który 
prowadzi rejestr

• Rejestr działalności regulowanej jest rodzajowo zdecentralizowany - prowadzony jest dla danego typu obszaru działalności 
regulowanej.

• Przepisy ustaw merytorycznych wprowadzają różnego rodzaju organy rejestrowe (np. marszałek województwa, wójt, burmistrz, 
prezydent miasta, Prezes Narodowego Banku Polskiego, okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna.). Rejestry są zdecentralizowane 
terytorialnie

• Na przykład jest prowadzony rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, rejestr podmiotów prowadzących działalność 
leczniczą, itp. 

• Nie ma zatem jednego, globalnego dla wszystkich rodzajów działalności rejestru działalności regulowanej.

• Niektóre rejestry prowadzone są w systemie teleinformatycznym (np. wymieniony rejestr podmiotów prowadzących działalność 
leczniczą). 

• W innych wypadkach, np. w odniesieniu do rejestru działalności detektywistycznej przepisy stanowią, że rejestr prowadzi się w
formie księgi ewidencyjnej, ale dopuszcza się aby rejestr był prowadzony w systemie informatycznym.

• Według jeszcze innej koncepcji legislacyjnej, wobec decentralizacji rejestrów prowadzony jest centralna – dla danej działalności
gospodarczej – ewidencja, która stanowi refleks wpisów do zdecentralizowanych rejestrów. Na przykład minister właściwy do 
spraw turystyki, prowadzi Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Pośredników i dokonuje do niej wpisów z urzędu na 
podstawie kopii dokumentów przedstawionych przez marszałka województwa prowadzących „regionalne” rejestry organizatorów 
turystyki i pośredników turystycznych.



REJESTR DZIAŁALNOŚCI 
REGULOWANEJ

• Wpis do rejestru ma co do zasady  charakter 
bezterminowy. 

• w stosunku do przedsiębiorcy może zostać wydana 
przez organ rejestrowy decyzja ex post o zakazie 
prowadzenia działalności gospodarczej objętej 
wpisem do rejestru działalności regulowanej. 

• Na mocy tej decyzji przedsiębiorca wykreślany jest z 
urzędu z właściwego rejestru.



REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Wpis do CEIDG 
albo do KRS

Oświadczenie składne do 
organu prowadzącego 
rejestr działalności 
regulowanej.

Treść oświadczenia, 
sposób prowadzenia 
rejestru oraz dane 
podlegające wpisowi 
do rejestru określają 
przepisy ustaw 
regulujących daną 
działalność.

Organ prowadzący rejestr 
działalności regulowanej wydaje 
z urzędu zaświadczenie o 
dokonaniu wpisu do rejestru.

Przedsiębiorca 
podlegający wpisowi do 
CEIDG może złożyć 
wniosek wraz z 
oświadczeniem również w 
urzędzie gminy, wskazując 
organ prowadzący rejestr 
działalności regulowanej.



ROZPOCZĘDZIE DZIAŁALNOŚCI BEZ WPISU PO 14 DNIACH OD ZŁOŻENIA 
WNIOSKU

• Czas załatwienia sprawy. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest 
obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od 
dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu 
warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej

• Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w 
terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, 
przedsiębiorca może rozpocząć działalność.

• Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia 
wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W 
takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio 
od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.



ODMOWA WPISU DO REJESTRU

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej, w drodze decyzji, 
odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w przypadku gdy:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy 
wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;

2) przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej 
jeżeli przedsiębiorca złożył oświadczenie niezgodne ze stanem 
faktycznym, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.



KONTROLA

• Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków wymaganych do 
wykonywania działalności regulowanej podlega kontroli, w 
szczególności przez organ prowadzący rejestr danej działalności

• Przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać wszystkie dokumenty 
niezbędne do wykazania spełniania warunków wymaganych do 
wykonywania działalności regulowanej.



DECYZJA O ZAKAZIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje decyzję ex 
post o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej 
wpisem, gdy:

1) przedsiębiorca złożył oświadczeni, niezgodne ze stanem faktycznym;

2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do 
wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ 
terminie;

3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do 
wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.



DECYZJA O ZAKAZIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

• Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

• W przypadku wydania decyzji  organ z urzędu wykreśla wpis przedsiębiorcy 
w rejestrze działalności regulowanej.

• Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru działalności regulowanej, 
może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności 
gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji

• Powyższą zasadę stosuje się do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność 
gospodarczą bez wpisu do rejestru działalności regulowanej. 



Dyspozytywność wpisu

• Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wykreśla wpis 
przedsiębiorcy w rejestrze na jego wniosek



CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW 
RZECZYWISTYCH 



CRBR

• Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane 
informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub 
pośrednią kontrolę nad spółką.

• Jednym z głównych zadań CRBR jest 

przeciwdziałanie praniu pieniędzy 

i finansowaniu terroryzmu. 

Posiadanie dokładnych i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych ma kluczowe znaczenie dla 
zwalczania tych zjawisk, ponieważ uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej 
strukturze korporacyjnej. Publiczny charakter rejestru, umożliwiający każdemu nieodpłatny dostęp do 
informacji o beneficjentach rzeczywistych, zapewnia również większą kontrolę informacji przez społeczeństwo 
obywatelskie oraz przyczynia się do zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu 
gospodarczego.



Jaka jest podstawa prawna CRBR?

• Utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych stanowi realizację przepisów dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu 
systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML). Przepisy 
Unii Europejskiej zobowiązują państwa członkowskie do przechowywania informacji na temat beneficjentów 
rzeczywistych w centralnym rejestrze oraz do udostępniania tych informacji właściwym organom i 
jednostkom analityki finansowej, a także podmiotom zobowiązanym (w ramach stosowania środków 
należytej staranności wobec klienta).

• W Polsce podstawą funkcjonowania CRBR jest ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971), która implementuje przepisy IV 
dyrektywy AML.



Jakie dane zawiera CRBR?

Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek:

• jawnych,

• komandytowych,

• komandytowo-akcyjnych,

• z ograniczoną odpowiedzialnością;

• prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.)

• akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).



Kim jest beneficjent rzeczywisty 
spółki?

To osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

• sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają 
z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub 
działania podejmowane przez spółkę, lub

• w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.



Kim jest beneficjent rzeczywisty 
spółki?

W przypadku spółki – osoby prawnej, innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym, podlegającym wymogom ujawniania informacji na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej lub 
odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, beneficjentem rzeczywistym spółki jest:

• osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% 
ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

• osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako 
zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

• osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo 
własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej 
liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi 
uprawnionymi do głosu,

• osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w 
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub

• osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego 
braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach 
oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.



• Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci 
elektronicznej wykaz podmiotów VAT : które nie zostały 
zarejestrowane przez naczelnika urzędu skarbowego albo które 
zostały wykreślone przez niego z rejestru jako podatnicy VAT, 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których 
rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. W wykazie 
można sprawdzać podmioty na wybrany dzień, przypadający nie 
wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym 
podmiot jest sprawdzany. Wykaz zawiera m.in. numery 
rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w 
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot 
jest członkiem: otwartych w związku z prowadzoną przez niego 
działalnością gospodarczą oraz wskazanych w zgłoszeniu 
identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT



Rejestr podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą

• W rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
(RPWDL) znajdują się dane dotyczące wszystkich podmiotów, 
które udzielają świadczeń zdrowotnych w Polsce. Informacje 
obejmują przede wszystkim dane teleadresowe oraz zakres 
udzielanych świadczeń.



BDO

• Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających 
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 
odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i 
opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. 

• BDO pozwala na gromadzenie informacji o odpadach i ma 
zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, 
ewidencyjnych i sprawozdawczych.



REJESTR DZIENNIKÓW I CZASOPISM

• Podstawa prawna
Ustawa z dn. 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5 poz.24 z 1984 r. ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie rejestru dzienników i czasopism (Dz. U. z dnia 18 lipca 1990 r. 
ze zm.)
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w Sądzie Okręgowym właściwym miejscowo dla
siedziby wydawcy.

• Wniosek o rejestrację
Wniosek o rejestrację powinien zawierać:
1. tytuł dziennika lub czasopisma oraz siedzibę i dokładny adres redakcji,
2. dane osobowe redaktora naczelnego tj. imię/imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, a w przypadku jego braku imiona 
rodziców, dokładny adres
3. określenie wydawcy, jego siedzibę i dokładny adres,
4. częstotliwość ukazywania się dziennika lub czasopisma.

• Do wniosku o rejestrację czasopisma/dziennika należy dołączyć:
1. zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z ostatnich 3 miesięcy, w przypadku 
gdy wydawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
2. pisemne oświadczenie redaktora naczelnego o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, pełni praw publicznych oraz 
obywatelstwa polskiego,
3. pisemne oświadczenie redaktora naczelnego w trybie art. 25 ust. 3 ustawy prawo prasowe,
4. pisemne oświadczenie redaktora naczelnego, że nie korzysta z immunitetu procesowego, a przypadku korzystania przez niego z 
immunitetu procesowego, do wskazania redaktora, który ponosi odpowiedzialność określoną.

• Opłata stała za wpis do rejestru wynosi 100,- złotych w znakach opłaty sądowej lub przelewem bankowym na konto sądu.

• Rejestracja stron i portali internetowych jest dokonywana, jeżeli spełnia przesłanki określone w art. 7 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 
stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5 poz.24 z 1984 r. ze zm.), tj. ukazuje się w Internecie za pomocą dźwięku lub dźwięku i obrazu.



Kazusy
rejestry



1.

nn. W dniu 20.11.2020 r. złożył wniosek o zarejestrowanie prostej 
spółki akcyjnej. Wniosek złożono na formularzu przeznaczonym dla 
spółki akcyjnej. Co powinien zrobić sąd?



2.

• OSOBNICY Nn. I  Nn2 założyli spółkę z o.o. ale z uwagi na pandemię 
podpisali umowę spółki profilem zaufanym epuap. Co powinien 
zrobić sąd?



3.

• W spółce komandytowej nn. Został komandytariuszem. Sumę
komandytową ustalono na 5500 pln a wkład komandytowy aż na
102000 pln. Nn. Wniósł wkład komandytowy w całości. Co powinien
zrobić sąd?



4.

• Nn. Został komandytariuszem w spółce komandytowej. Chciał aby 
żona była z niego dumna i podał swoje nazwisko do firmy. Co 
powinien zrobić sąd?



5.

• Kowalski chryzostom został komplementariuszem a kowalski hiacynt 
komandytariuszem . Nazwali swoją spółkę „kowalski” spółka 
komandytowa. Co powinien zrobić sąd? Jak odpowiadają kowalscy?



6.

• Spółka cywilna nowak&nowak zawarła umowę jako wspólnik jawny. 
Co powinien zrobić sąd?



8.

• Spółka z.o.o. perpetuum ma klauzulę umowną o powoływaniu 
członków zarządu na czas nieoznaczony. Co powinien zrobić sąd?



9.

• Spółka z.o.o. powołała zarząd w osobie ein.zwei.drei. Gmbh . Co 
powinien zrobić sąd?



10.

• Referendarz sądowy wydał postanowienie co do istoty sprawy. Nn. 
Uważa, że postanowienie rażąco narusza prawo. W jakim terminie  
nn. Może wnieść apelację, jeżeli był wnioskodawcą?



11.

• Nn. Został powołany do zarządu spółki akcyjnej „twoja piramida” s.a.
Sędzia wie, że nn. Jest – niestety – miejscowym alkoholikiem z 
CZĘSTYM delirium i nie ma pojęcia o zarządzaniu. Co powinien zrobić 
sąd?



12.

• Raz.dwa.trzy s.a. /osoba prawna/ i jan nowak /osoba fizyczna/ 
założyli spółkę cywilną. Czy spółkę cywilną mają zarejestrować w 
ceidg czy w krs?



13.

• Nn. Długo myślał. Następnie założył spółkę z o.o. w której on sam
objął wszystkie udziały i mianował się jedynym członkiem zarządu.
Wtedy nn. Myślał jeszcze dłużej i założył ze swoją spółką z o.o. spółkę
komandytową w której ta została komplementariuszem. Sam nn.
Został komandytariuszem. NN. JUŻ BEZ NAMYSŁU PODPISAŁ
WNIOSEK O REJESTRACJĘ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ. Co powinien
zrobić sąd?



14.

• Referendarz przegląda wniosek o rejestrację raz.dwa.trzy spółka z 
o.o. której jedynym założycielem jest jednoosobowa spółka z o.o. 
zero.zero.zero. Co powinien zrobić sąd?



15.

• Referendarz bada wniosek o rejestrację spółki z.o.o. wspólnicy 
KAPITAŁ ZAKŁADOWY pokryli aportami. Jeden z nich wniósł kota za 2 
miliony złotych. Drugi dwa kundelki po milionie. Co powinien zrobić 
sąd?



16.

• Radca prawny nn. Nigdy nie przemęczał się pracą. Wniosek o 
rejestrację zmian w zarządzie spółki z o.o. złożył nie po 7 dniach  ale 
dopiero po miesiącu. Co powinien zrobić sąd?



17.

• Spółka złożyła wniosek o zarejestrowanie zarządu w skład którego 
wchodzą trzy spółki akcyjne. Dodatkowo nie uiszczono wymaganej 
opłaty. Sąd wie, że taki wniosek jest niedopuszczalny. Czy może go 
oddalić?



18.

• Nowo powołany Prezes zarządu podpisał formularz o rejestrację 
zmian w zarządzie. Na wezwanie sądu o uzupełnienie danych 
poprosił o przedłużenie terminu do uzupełnienia braków o dwa 
miesiące, z tej usprawiedliwionej przyczyny, że skończy wówczas 
odsiadywanie wyroku za przestępstwo prania brudnych pieniędzy. 
Czy przyczyna zwłoki jest wystarczająco doniosła? Co powinien zrobić 
sąd?



19.

Które spółki referendarz zarejestruje, a którym rejestracji odmówi? DLACZEGO?

- „spółka akcyjna” spółka z o.o.

- Jan kowalski spółka z o.o. spółka komandytowa

- Bank powszechny spółka jawna

- Usługi fryzjerskie i krawiectwo spółka partnerska

- „Jan kowalski i dwaj z jego prawdopodobnie większej ilości synów” spółka jawna

- O spółka akcyjna

- , spółka akcyjna

- Rechtsanwalt ag spółka partnerska



20.

• Referendarz właśnie rejestruje w systemie spółkę, w której prezesem 
zarządu jest znany były piłkarz Joachim gol. Jednocześnie kątem oka 
dostrzega informację na smartfonie, że cba, skw, cbś, abw zatrzymało 
właśnie pod zarzutem poważnych przestępstw finansowych znanego 
byłego piłkarza Joachima g. Co powinien zrobić sąd?



21

• Spółka z o.o. składa wniosek o podwyższenie jej kapitału 
zakładowego. Cena nominalna udziału wynosi 1000 pln a jego cena 
emisyjna wynosi 500 pln. Co powinien zrobić sąd?



§ 22

Umowa spółki z o.o. ma  czterech wspólników i stanowi

aa. Obejmuje 30 udziałów po 30o pln każdy

bb. Obejmuje 40 udziałów po 400 pln każdy

cc. Obejmuje 50 udziałów po 500 pln każdy

Dd. Obejmuje 1 udział za 300 pln, 1 udział za 400 pln, 1 udział za 500 
pln.

Co powinien zrobić sąd?



23

• Atomos spółka jawna z siedzibą w pacanowie złożyła wniosek do 
sądu rejestrowego ale w opolu o wyznaczenie biegłego rewidenta 
celem zbadania planu podziału atomos spółka jawna. Co powinien 
zrobić sąd w opolu?



24.

• Potencjał spółka akcyjna planuje ekspansję na rynek chiński i w 
związku z tym potrzebuje elastycznego trybu podwyższenia swojego 
kapitału zakładowego. Wnosi zatem o rejestrację zmian w statucie 
polegających na upoważnieniu rady nadzorczej do podwyższenia 
kapitału docelowego do  100000 pln. Dotychczasowy kapitał 
zakładowy wynosi 10000000 pln. Co powinien zrobić sąd?



25.

SPÓŁKA Z O.O. MA TRZECH WSPÓLNIKÓW  A, B, C. OSOBNICY A.B.C. MAJĄ 
PO 1/3 UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI I SĄ UJAWNIENI W 
REJESTRZE. DO SĄDU REJESTROWEGO WPŁYNĄŁ WNIOSEK WSPÓLNIKÓW A, 
B, C O ODWOŁANIE Z ZARZĄDU X I POWOŁANIE Y. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW 
BYŁA PODJĘTA W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU. W TYM SAMYM DNIU 
WPŁYNAŁ  WNIOSEK D, E, F – Z CIEPŁĄ JESZCZE UCHWAŁĄ D.E.F. - O 
ODWOŁANIE Z ZARZĄDU X I POWOŁANIE Z. OSOBNICY D, E, F CO PRAWDA 
NIE ZOSTALI JESZCZE UJAWNIENI W REJESTRZE ALE WYWODZĄ ŻE WPIS DO 
REJESTRU JEST TYLKO DEKLARATORYJNY I DOŁĄCZAJĄ DO AKT UMOWY 
NABYCIA UDZIAŁÓW W FORMIE PISEMNEJ Z DATĄ NOTARIALNIE 
POŚWIADCZONĄ. CO ZROBI SĄD? 



26

• KTÓRE Z OGRANICZEŃ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JEST 
NAJPROSTSZE :

#KONCESJA

#ZEZWOLENIE

#LICENCJA

# WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

# ZGODA



27

• KTO NIE MA PODMIOTOWOŚCI REJESTROWEJ W KRS?

# EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH Z 
SIEDZIBĄ W POLSCE

# NIEMIECKA SPÓŁKA AKCYJNA

# SPÓŁKA CICHA

# KONSORCJUM

# SPÓŁKA CYWILNA

# SPÓŁKA Z .O.O. POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ



28

• CO POWINNO BYĆ PIERWSZE?

# WPIS DO KRS

# WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ



29

• KTO NIE MA PRAWA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ?

# CZŁONEK ZARZĄDU POWOŁANY ALE NIE WPISANY DO REJESTRU

# CZŁONEK ZARZĄDU POWOŁANY ZGODNIE Z UMOWĄ DO ZARZĄDU W 
DRODZE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW CO DO KTÓTREJ WNIESIONO POZEW 
O JEJ UCHYLENIE

# CZŁONEK ZARZĄDU, KTÓRY PRZESTAŁ BYĆ AKCJONARIUSZEM

# CZŁONEK ZARZĄDU UBEZWŁASNOWOLNIONY CZĘŚCIOWO

# CZŁONEK ZARZĄDU SKAZANY PRAWOMOCNIE ZA ROZBÓJ

# CZŁONEK ZARZĄDU, KTÓREMU WYGASŁ MANDAT



30

• BANK SPRAWDZIŁ, ŻE NOWAK I KOWALSKI SĄ WPISANI DO REJESTRU 
JAKO CZŁONKOWIE ZARZĄDU. NIEMNIEJ KONTRAKTY MENEDŻERSKIE 
WYGASŁY IM NA KONIEC UBIEGŁEGO ROKU. RADA NADZORCZA NIE 
PODPISAŁA Z NIMI NOWYCH UMÓW. CZY BANK MOŻE PODPISAĆ 
UMOWĘ KREDYTU?



31

• DO KRS WPŁYNĄŁ WNIOSEK O WPISANIE DO SKŁADU ZARZĄDU I 
RADY NADZORCZEJ NOWAKA. CZY SĄD DOKONA WPISU?



32

• SPÓŁKA UDZIELIŁA PRACOWNIKOWI PEŁNOMOCNICTWA OGÓLNEGO 
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. ILE MA CZASU NA ZŁOŻENIE 
WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU?



33

• SPÓŁKA ZŁOŻYŁA WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU 20 CZŁONKÓW 
ZARZĄDU. CZY SĄD DOKONA WPISU JEŻELI UMOWA SPÓŁKI NIE 
WPROWADZA ŻADNYCH LIMITÓW?



34

• JAKI WNIOSEK DO KRS JEST NIEDOPUSZCZALNY?

- O WPIS ZARZĄDU SPÓŁKI PARTNERSKIEJ

- O WPIS RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PARTNERSKIEJ

- O WPIS ZARZĄDU SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

- O WPIS RADY DYREKTORÓW SPÓŁKI AKCYJNEJ



35

• DO REJESTRU WPŁYNĄŁ WNIOSEK O POWOŁANIE NOWAKA DO RADY 
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z O.O. POD UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW JAKO 
JEDYNY GŁOSUJĄCY PODPISANY JEST NOWAK JAKO JEDYNY 
WSPÓLNIK. CZY KRS UWZGLĘDNI WPIS?



36

• SPÓŁKA KOMANDYTOWA CHCE SKŁADAĆ SIĘ Z SAMYCH 
KOMANDYTARIUSZY. CZY WPIS DO REJESTRU JEST DOPUSZCZALNY?



37

• NOWAK ZŁOŻYŁ REZYGNACJĘ Z FUNKCJI W ZARZĄDZIE SPÓŁKI. PO 
TYM FAKCIE PODPISAŁ UMOWĘ HANDLOWĄ W IMIENIU SPÓŁKI Z 
OSOBĄ, KTÓRA NIE WIEDZIAŁA O TYM FAKCIE A ZMIANA NIE ZOSTAŁA 
UWZGLĘDNIONA W REJESTRZE. CZY UMOWA JEST WADLIWIE 
ZAWARTA?



38

• SPÓŁKA AKCYJNA ZMIENIŁA STATUT ALE NIE ZGŁOSIŁA TYCH ZMIAN 
DO REJESTRU. CZY ZMIANY SĄ SKUTECZNE?



39

• CZY SĄD REJESTROWY MOŻE:

# OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ SPÓŁKI WPISANEJ DO REJESTRU

# WYKREŚLIĆ SPÓŁKĘ Z REJESTRU BEZ PRZEPROWADZENIA LIKWIDACJI

# OTWORZYĆ RESTRUKTURYZACJĘ SPÓŁKI WPISANEJ DO REJESTRU
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• KILKA SPÓŁEK TWORZY HOLDING.

# CZY HOLDING MA ZDOLNOŚĆ REJESTROWĄ?

# CZY UTWORZONA RADA HOLDINGU PODLEGA WPISOWI DO 
REJESTRU?

# CZY RADA HOLDINGU MOŻE REPREZENTOWAĆ HOLDING?
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• W SPÓŁCE Z O.O. UMOWA SPÓŁKI /I/ WYMAGA ZGODY SPÓŁKI NA 
OBRÓT UDZIAŁAMI, /II/ PRZYZNAJE PRAWO PIERWOKUPU UDZIAŁÓW 
DOTYCHCZASOWYM WSPÓLNIKOM. JAKIE DOKUMENTY POWINIEN 
ZŁOŻYĆ DO REJESTRU NABYWCA 75% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE.
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• ZŁOŻENIE WNIOSKU O WPIS NA URZĘDOWYM FORMULARZU 
NASTĄPIŁO PO UPŁYWIE ROKU OD ZDARZENIA WYMAGAJĄCEGO 
UJAWNIENIA W REJESTRZE. CO ZROBI SĄD REJESTROWY?
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• SPÓŁKA WYBRAŁA CZŁONKA ZARZĄDU ALE ZANIM NASTĄPIŁ WPIS 
JUŻ GO ODWOŁAŁA I SPOŁKA POWIADOMIŁA O TYM SĄD. CZY 
POWINIEN NASTĄPIĆ MIMO WSZYSTKO WPIS TEGO CZŁONKA 
ZARZĄDU DO REJESTRU?


