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Nowe Postępowanie Rejestrowe i Sprawozdawczość
→ EKRS od 1.07.2021 r → Nowy Cyfrowy Krajowy
Rejestr Zadłużonych od 1.12.2021
Błędy lub braki w EKRS

Notariusz,Pełnomocnik

Elektronizacja Postępowania

i cyfrowym KRZ

Doreczenia na nowo

Upadłościowego

Sędzia Aleksandra Ziółkowska-Majkowska
Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Ministerstwo
Sprawiedliwości -w Ministerstwie odpowiada za proces legislacji EKRS i wdrażanie
nowej platformy Portal Rejestrów Sądowych ( PRS ) oraz KRZ . W latach 2019-2021 Wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy ds Krajowego Rejestru Sądowego (
nadzór nad KRS ) . Orzeka w sprawach gospodarczych.
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Program 17_12_2021 godz.9.15
I. CYFROWY KRAJOWY REJESTR
ZADŁUŻONYCH OD 1.12.2021 - DZIAŁANIE

17.12.2021
ONLINE
9.15-17.00
ZOOM
Pakiet materiałów
+ casusy

360 zł + VAT

Cyfrowy KRZ
Największe cyfrowe przedsięwzięcie w Polsce. Wszystkie
informacje, związane z niewypłacalnością, z postępowaniem
restrukturyzacyjnym i upadłościowym, z samym złożeniem
wniosku o ogłoszenie upadłości, będą dostępne publicznie w
internecie

1. KRZ platforma - działanie
2. Podmioty, których dane będą ujawniane w KRZ
3. postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne- w całości
prowadzone elektronicznie ?

Dla kogo ?

ZMIANY DOT. WNIOSKÓW O UPADŁOŚĆ I
RESTRUKTURYZACJĘ OD 1.12.2021

Zarząd
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Kadra Managerska

Cyfrowy KRZ -Zmiany w upadłościach

Prawnicy , Radcowie

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 28 maja 2021 roku o
zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz
niektórych innych ustaw

Księgowi
Prokurenci

Określenie skutków wpływu wniosku upadłościowego w
czasie otwartego postępowania restrukturyzacyjnego,
uregulowaniu zasad przekazywania spraw upadłościowych

Zmiany
EKRS i PRS
Prosta Spółka
Akcyjna
Elektroniczne
postępowanie
rejestrowe
Elektronizacja
sprawozdań
Cyfrowy KRZ
Doręczenia

z uwagi na niewłaściwość sądu.
Odejście w ramach postępowania zabezpieczającego na
etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości
od zażaleń poziomych.
Rozszerzenie katalogu obowiązków tymczasowego
nadzorcy sądowego.
Modyfikacja treści postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
Bardzo istotne zmiany w procedurze zatwierdzania
warunków sprzedaży, czyli pre-pack.
Poszerzenie katalogu form, w których nabywca może
wnosić wadium o inne zabezpieczenia praktykowane
powszechnie w obrocie, jak np. gwarancje.
Przepisy o autokontroli orzeczeń:

System informatyczny

sposób zaskarżania postanowień referendarzy pełniących

służący od obsługi
wniosków on-lice nazywa
się Portal Rejestrów
Sądowych. Obsługa portalu
w zakresie części usług, np.
składania wniosków do
KRS, wymaga rejestracji
oraz autoryzacji dokonanej
podpisem kwalifikowanym
lub profilem zaufanym.
Rejestracji w PRS powinien
dokonać końcowy
użytkownik

funkcję sędziego komisarza.

Sędzia
podpowiada

Przepisy związane z elektronizacją postępowań
upadłościowych, w celu nadania waloru procesowego
pismom składanym za pomocą systemu
teleinformatycznego.

Dostępność informacji
Wszystkie informacje, związane z niewypłacalnością, z
postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym, z
samym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, będą
dostępne publicznie w internecie

WARSZTAT- PREZENTACJA WNIOSKU O
UPADŁOŚĆ
Wniosek o ogłoszenie upadłości poprzez KRZ

Pytania
Sędzia odpowiada na
pytania zadawane przez
uczestników szkolenia.

Od dnia funkcjonowania Rejestru duża zmiana nastąpi
również dla osób fizycznych, które będą chciały po tej dacie
złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej – będzie to
możliwe jedynie za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego.

DORĘCZENIA KRZ- W PEŁNI
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CYFROWY KRZ od
1.12.2021 Rewolucja
Rozwiązania
teleinformatyczne mają na
celu usprawnienie
procedury upadłości osób
fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej
m.in. przez zasadę
składania pism i
dokumentów za
pośrednictwem systemu
teleinformatycznego
obsługującego
postępowanie sądowe,
prowadzenie akt
postępowania przez
doradcę
restrukturyzacyjnego
wyłącznie w systemie
teleinformatycznym, dostęp
do akt poprzez system
teleinformatyczny i
rozszerzenie zakresu
ujawnianych informacji w
Rejestrze.

Poprawne
wypełnianie
formularzy warsztat
Nowe formularze
Sędzia pokazuje na
szkoleniu - jak się wypełnia
wnioski o zmianę zarządu.
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ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA
II. ELEKTRONIZACJA POSTĘPOWANIA
REJESTROWEGO - NOWE ROZPORZĄDZENIA
WYKONAWCZE
Sędzia pokazuje i objaśnia
Zmiany są daleko idące i dotyczą nie tylko formy składanych
dokumentów. Elektronizacja postępowania
rejestrowego była zapowiadana od wielu lat.

1. Pla orma PRS - Zasady - Praktyka
2. Nowe rozporządzenia wykonawcze
3. Błędy i braki w systemie PRS
4. Brak załączników

III. NOWE POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM
REJESTROWYM – ELEKTRONIZACJA
POSTĘPOWANIA od 1.07.2021 r.
1. elektroniczna forma wniosku
2. składanie wszelkich dalszych pism w toku postępowania
3. nowe konto ;
4. uwierzytelnienie
5. załączniki ,
6. płatności,
7. podpisy
8. potwierdzenia

NOWA FORMA PROWADZENIA AKT
REJESTROWYCH – ZASADY
PRZECHOWYWANIA I UDOSTĘPNIANIA AKT
REJESTROWYCH
1. postępowanie rejestrowe dotyczące przedsiębiorców /
członków zarządu

2. postępowanie rejestrowe dotyczące Rejestru Dłużników
Niewypłacalnych
WNIOSEK 1
Zmiana zarządu w
elektronicznym
postępowaniu rejestrowym

WNIOSEK 2

3. nowe obowiązki podmiotów w toku postępowania
rejestrowego

4. składanie środków zaskarżenia

POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE POWOŁANIA I
ODWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU OŚWIADCZENIA DODATKOWE

LIKWIDACJA spółki w w
elektronicznym
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postępowaniu rejestrowym

WNIOSEK 3
Zawieszenie działalności.

Działalność w Krajowym
Rejestrze Sądowym (KRS)
zawieszają spółki prawa
handlowego. Należą do
nich:
spółki osobowe: spółka
jawna, spółka partnerska,
spółka komandytowa,
spółka komandytowoakcyjna
spółki kapitałowe: spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością,
spółka akcyjna.

WNIOSEK 4
Cyfrowy KRZ - Upadłość
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Oświadczenia dodatkowe
Czy Wszystkie oświadczenia dodatkowe takie jak np
wyrażenie zgody na pełnienie funkcji członka zarządu,
oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń, mogą
być od razu sporządzone w formie elektronicznej podpisane i
załączone do wniosku?

1. dokumenty będące podstawą wpisu – forma
2. złożenie oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji
3. przykład/wzór
4. jak prawidłowo wypełnić wniosek do KRS
5. oświadczenia dodatkowe

IV. WNIOSKI→ PRS. →KRZ *Warsztaty
POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE POWOŁANIA I
ODWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU 1. dokumenty będące podstawą wpisu – forma
2. złożenie oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji
3. przykład OŚWIADCZENIA
4. jak prawidłowo wypełnić wniosek do KRS

a) Wniosek: Zmiana zarządu PRS
b) Wniosek: Likwidacja spółki PRS
c) Wniosek : Zawieszenie działalności PRS
d) Wniosek : Upadłość - KRZ
Prokurent
Prokura jest formą
szczególnego
pełnomocnictwa, a to ze
względu na fakt, że
mocodawcą może być
wyłącznie przedsiębiorca
podlegający obowiązkowi
wpisu do rejestru (KRS bądź
CEiDG), oraz ze względu na
to, że zakres tego
pełnomocnictwa wynika z
ustawy, a nie tak jak w
przypadku pełnomocnictwa
z umocowania jakie
pełnomocnik otrzymuje od
mocodawcy.

CASE STUDY
Pełnomocnik vs

V. BRAK ZARZĄDU / REPREZENTACJI - A
WPŁYW NA POSTĘPOWANIE REJESTROWE
1. Jednoosobowy zarząd a reprezentacja w spółce z o.o.
2. Brak zarządu a reprezentacja w spółce z o.o.
3. Odpowiedzialność oraz skutki nienależytej reprezentacji
4. Niezgłoszenie rezygnacji członka zarządu do KRS konsekwencje i odpowiedzialność

5. Jak postępować w razie nie zgłoszenia swojej rezygnacji z
funkcji członka zarządu do KRS?

6. Reprezentacja - Problemy z Zarządem

VI. WNIOSEK PROKURENTA DO KRS ?PEŁNOMOCNIK W POSTĘPOWANIU
REJESTROWYM
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Prokurent
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Różnice miedzy prokurentem a pełnomocnikiem
Czy prokurent/pełnomocnik może dokonać wpisu do KRS

Zgodnie z art. 1091 Kodeksu
cywilnego prokura jest
pełnomocnictwem udzielonym
przez przedsiębiorcę
podlegającego obowiązkowi wpisu
do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności
Gospodarczej albo do rejestru
przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego.
Pełnomocnictwo to obejmuje
umocowanie do czynności
sądowych i pozasądowych, jakie
są związane z prowadzeniem
przedsiębiorstwa. W związku z
powyższą regulacją prokury rodzi
się pytanie, czy prokurent może
podpisać wniosek do KRS?

Prokurent vs wniosek do KRS ?
Część sądów rejestrowych pomimo mogło by się wydawać
jednolitego głosu piśmiennictwa, a także orzeczeń w tym
zakresie, w dalszym ciągu liberalnie podchodzi do tematu
wniosków do KRS podpisywanych przez prokurenta i
dopuszcza taką formę reprezentacji spółki w toku
postępowania rejestrowego.

PROKURENT
Prokurent a obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie
upadłości
Czy prokurent/pełnomocnik może zgłosić wniosek o
upadłość ?

NOTARIUSZ W POSTĘPOWANIU
REJESTROWYM I ZBYCIE/UMORZENIE
UDZIAŁÓW
W systemie PRS

E-doręczenia od 5.10
Każdy podmiot, obywatel i
przedsiębiorca będzie miał
jeden adres do kontaktu z
administracją, a wraz z nim
odpowiednio zabezpieczoną
skrzynkę e-doręczeniową.
Wysłana tą drogą
korespondencja trafi prosto
do adresata, a na
potwierdzenie tej czynności
zostaną wystawione dowody
– odpowiednio wysłania i
otrzymania. Wszystkie
adresy podmiotów
publicznych znajdą się w
Bazie Adresów
Elektronicznych.

nie załącza się aktów notarialnych. W tym przypadku należy
uzupełnić pole "Numer aktu notarialnego w CREWAN"
numerem aktu notarialnego, który znajduje się na
zawiadomieniu o rejestracji otrzymanym od notariusza.

zamieszczenie w CREWANIE treści dokumentu
zbycie udziałów
Minimalna wartość jednego udziału
powinna wynosić co najmniej 50 zł. Udział oznacza także
prawa i obowiązki wspólnika w spółce. Tak rozumiane udziały
mogą być przedmiotem obrotu prawnego. Wspólnik może
dowolnie dysponować posiadanymi udziałami i zbyć je na
zasadach ustalonych prawem oraz umową spółki.

PRZEDSIĘBIORCA ZAGRANICZNY W
POSTĘPOWANIU REJESTROWYM - EKRS
Wpis oddziału przedsiębiorcy zagranicznego
do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie
wniosku. Jak złożyć wniosek Od 1.07.2021 r. wnioski można
składać wyłącznie w formie elektronicznej, wnioski złożone w
formie papierowej nie będą rozpatrywane przez sąd
rejestrowy. Wniosek o wpis należy złożyć elektronicznie za
pośrednictwem portalu PRS. Formularz wniosku należy
wypełnić w języku polskim.
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VII. ELEKTRONIZACJA SPRAWOZDAŃ:
PODPIS POD ELEKTRONICZNYM
SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM
Podpisy
Możliwość podpisania sprawozdania finansowego przez
jednego członka zarządu wieloosobowego – pozostali
członkowie organu będą zobowiązani jedynie do złożenia
oświadczeń, że składane sprawozdanie finansowe spełnia
wymagania określone w ustawie o rachunkowości.

podpis przez jednego członka zarządu wieloosobowego

PODPIS POD ELEKTRONICZNYM
SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM
Możliwość podpisania
sprawozdania finansowego przez jednego członka zarządu
wieloosobowego – pozostali członkowie organu będą
zobowiązani jedynie do złożenia oświadczeń, że składane
sprawozdanie finansowe spełnia wymagania określone w
ustawie o rachunkowości.

podpis przez jednego członka zarządu wieloosobowego

VIII. PODSTAWY WSZCZĘCIA I PRZEBIEG
POSTĘPOWANIA O ROZWIĄZANIE
PODMIOTU WPISANEGO DO REJESTRU BEZ
PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA
PRZYMUSZAJĄCEGO
IX. REJESTRACJA SPÓŁEK W SYSTEMIE S-24
X. REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW
FINANSOWYCH
nowe zasady dotyczące składania sprawozdań finansowych
błędy sprawozdawcze

XI. REPOZYTORIUM AKTÓW
NOTARIALNYCH
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XII. AUTOMATYZACJA WPISÓW W
KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
XIII. NOWE OBOWIĄZKI CENTRALNEJ
INFORMACJI KRS
XIV.Doręczanie elektroniczne od 5.10.2021
E-doręczenia 5.10
Ustawa o e-doręczeniach wprowadza nową usługę
rejestrowanego doręczenia elektronicznego, która ma
pozwolić na dostarczenie korespondencji ze skutkiem
prawnym równoważnym do tradycyjnego doręczenia
korespondencji. Wszystkie adresy podmiotów publicznych
znajdą się w Bazie Adresów Elektronicznych.

• Zniesienie tzw. „ﬁkcji doręczenia”
• Pozostawienie pisma w aktach sprawy ze skutkiem
doręczenia (strona podlegająca wpisowi do rejestru)
• Doręczenie pisma za pośrednictwem komornika

XV. PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA od 1.07.2021
- KTO ODPOWIADA ZA ZOBOWIĄZANIA ?
1. Łatwe powołania (elektronicznie lub aktem notarialnym),
2. Możliwość odroczenia wniesienia wkładów do 3 lat,
3. Niska wartość kapitału zakładowego (1 PLN) i możliwość
jego zmiany bez zmiany statutu,

4. Dowolność w konstruowaniu postanowień umowy spółki,
5. Możliwość wnoszenia wkładów w postaci świadczenia pracy
6. Możliwość wprowadzenia akcji beznominałowych
(wydawanych w zamian za know-how, opracowania
pomysłu na innowacyjny produkt lub usługę),

7. Rozwiązywania spółki – bez przeprowadzania procedury
likwidacyjnej,

8. Brak obowiązku rady nadzorczej.
Kto odpowiada ?.
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