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Rząd przyjął projekt Ministerstwa
Sprawiedliwości nowelizacji KPC 2022

Sprawami, w których wartość przedmiot sporu będzie niższa
niż 100 tys. zł, zajmą się działające w danym okręgu
sądowym, sądy rejonowe. Proponowane rozwiązania
wprowadzają zupełnie nowe postępowanie z udziałem
konsumentów, które wzmocni ich pozycję procesową wobec
przedsiębiorców. Zostaną określone również minimalne
wymogi dotyczące struktury pism wnoszonych przez
profesjonalnych pełnomocników.

I. ZMIANY KPC - PRZYŚPIESZENIE
POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH UŁATWIENIE
STRONOM I PEŁNOMOCNIKOM KONTAKTU Z

Temat: Postępowanie rejestrowe i sprawozdawczość na tle nowelizacji KSH i zmian KPC

 Postępowanie rejestrowe i sprawozdawczość  na tle nowelizacji Postępowanie rejestrowe i sprawozdawczość  na tle nowelizacji
KSH od 13.10 i zmian KPC - Wypełnianie formularzyKSH od 13.10 i zmian KPC - Wypełnianie formularzy

Polskie Towarzystwo Prawa i GospodarkiPolskie Towarzystwo Prawa i Gospodarki

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 zmian w KSH .  W latach
2019-2021 - Wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy ds Krajowego Rejestru
Sądowego ( nadzór nad KRS ) . Orzeka w sprawach gospodarczych.

Sędzia na szkoleniu omawia   wszystkie istotne aspekty funkcjonowania

EKRS i platformy podawczej PRS -  łącznie z wypełnianiem wniosków i

przesyłaniem sprawozdań finansowych. Ponadto nowelizację KSH → nowe

obowiązki zarządu ,  grupy spółek w KRS oraz najbliższe zmiany KPC -

projekt Ministerstwa Sprawiedliwości 

Case study w odniesieniu do największego Sądu Gospodarczego w Polsce

→ M. Stoł. Warszawa → Wnioski do EKRS 
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Dla kogo ?

• Zarząd

• Kadra Managerska

• Prawnicy , Radcowie

• Księgowi

• Prokurenci

• Właściciele i Wspólnicy

Zmiany 

• EKRS i PRS

• NOWELIZACJA KSH -

• Zmiany KPC 

• rozwiązywanie
problemów w 

postępowaniu rejestrowym

System informatyczny 

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

Sędzia odpowiada

Pytania 

Sędzia odpowiada na pytania
zadawane przez uczestników
szkolenia.

SĄDEM.

1. zmiana progu wartości przedmiotu sporu

2. nadużycie prawa procesowego - doprecyzowanie
okoliczności, które nie mogą być uznane za wątpliwości co
do bezstronności sędziego oraz poszerzenie katalogu

niedopuszczalnych wniosków o wyłączenie sędziego

3. nałożenie na pełnomocników obowiązku konstruowania

pism procesowych w sposób zwięzły i przejrzysty

4. zmiany w zakresie doręczeń - pełnomocnik do doręczeń;
doręczenia na adres zamieszkania oraz doręczenia
komornicze dla przedsiębiorców wpisanych do CEiDG,

doręczenia komornicze w postępowaniu nieprocesowym

5. doprecyzowanie regulacji dotyczącej biegłych sądowych

6. domniemanie właściwości sądów drugiej instancji do

rozpoznawania zażaleń

7. doprecyzowanie przepisów dotyczących wniesienia skargi

na orzeczenie referendarza

PROJEKT DOTYCZĄCY TRANSGRANICZNYCH
POŁĄCZEŃ -

II. ELEKTRONIZACJA POSTĘPOWANIA
REJESTROWEGO -NOWE  ROZPORZĄDZENIA
WYKONAWCZE

Sędzia pokazuje i objaśnia

Elektronizacja postępowania rejestrowego - Zmiany są
daleko idące i dotyczą nie tylko formy składanych
dokumentów. 

1. Pla�orma PRS - Zasady - Praktyka

2. Nowe rozporządzenia wykonawcze

3. Błędy i braki w systemie PRS

4. rozróżnienia systemów teleinformatycznych związanych z

postępowaniem rejestrowym :

◦ system „S-24”

◦ system zgłaszania wniosków za pośrednictwem

Portalu Rejestrów Sądowych „systemu PRS”

◦ system RDF dla składania rocznych sprawozdań
finansowych

5. obligatoryjność bądź fakultatywność złożenia do sądu
rejestrowego wniosku za pośrednictwem systemu

teleinformatycznego

6. wykazanie umocowania przez pełnomocnika w

elektronicznym postępowaniu rejestrowym,
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Nowe formularze 

Sędzia pokazuje na szkoleniu -
jak się wypełnia wnioski o
zmianę zarządu.

WNIOSEK 1

Zmiana zarządu w
elektronicznym postępowaniu
rejestrowym

WNIOSEK 2

LIKWIDACJA spółki w w
elektronicznym 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
komandytowo-akcyjna
spółki kapitałowe: spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością, spółka
akcyjna.

WNIOSEK 4 

wpis uczestnictwa w grupie do
KRS 

Prokurent 

Prokura jest formą

III. POSTĘPOWANIE 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 – PRZECHOWYWANIE I
UDOSTĘPNIANIE AKT REJESTROWYCH

1. postępowanie rejestrowe dotyczące przedsiębiorców /

członków zarządu

2. postępowanie rejestrowe dotyczące Rejestru Dłużników

Niewypłacalnych

3. nowe obowiązki podmiotów w toku postępowania

rejestrowego

4. składanie środków zaskarżenia

5. treści pouczeń udzielanych przez sąd rejestrowy stronom i

skutki braku właściwego pouczenia,

IV. POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE
POWOŁANIA I ODWOŁANIA CZŁONKA
ZARZĄDU - OŚWIADCZENIA DODATKOWE

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
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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
Prokurent

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?

 Newsle�er KRS

Usługa newslettera  ( Projekt
Ministerstwa sprawiedliwości )
polega na automatycznym
sygnalizowaniu takich zdarzeń
jak zarejestrowanie sprawy
dotyczącej danego podmiotu
czy dokonanie wpisu w KRS.
W ten sposób przesyłana jest
podstawowa informacja o
dokonanej zmianie. Jednak
osoba, która otrzyma taką
informację, będzie mogła
zapoznać się ze szczegółami
sprawy przeglądając akta
rejestrowe albo zapoznając się
z aktualnymi czy też pełnymi
informacjami o podmiocie

V. 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

Wnioski → przez PRS

Nowelizacja KSH 2022

Wniosek: zmiana zarządu
Likwidacja spółki
Wniosek: Likwidacja spółki
wpis uczestnictwa w grupie do KRS

VI. 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

VII.  PEŁNOMOCNIK W POSTĘPOWANIU
REJESTROWYM 

• Różnice miedzy prokurentem a pełnomocnikiem-

• Wykazanie umocowania przez pełnomocnika w

elektronicznym postępowaniu rejestrowym,

• Czy prokurent/pełnomocnik może dokonać wpisu do KRS
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wpisanym 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 W POSTĘPOWANIU
REJESTROWYM 

• Prokurent a obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie

upadłości

• Czy prokurent/pełnomocnik może zgłosić wniosek o

upadłość ?

NOTARIUSZ W POSTĘPOWANIU
REJESTROWYM - ZBYCIE/UMORZENIE
UDZIAŁÓW

W systemie PRS

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.

VIII.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.

IX. NOWELIZACJA KSH vs KRS od 13.10
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DUŻA NOWELIZACJA KSH

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych od 13.10. Zmiany
mają wzmocnić nadzór w spółkach kapitałowych oraz
wprowadzić do polskiego ustawodawstwa prawo holdingowe

- PRZESŁANKI WYDANIA WIĄŻĄCEGO POLECENIA
PRZEZ SPÓŁKĘ DOMINUJĄCĄ ORAZ ODMOWY JEGO
WYKONANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ

• Szczególna regulacja dla spółek zależnych

jednoosobowych

- UJAWNIENIE UCZESTNICTWA W GRUPIE SPÓŁEK W
KRS

• wpis uczestnictwa w grupie do KRS -CASE STUDY

WNIOSEK  

wpis uczestnictwa w grupie do KRS 

• brak wpisu wzmianki w rejestrze KRS

brak wpisu w rejestrze KRS

uniemożliwi min. korzystanie przez spółkę dominującą z
prawa wydawania wiążących poleceń w stosunku do spółki
zależnej; realizację prawa do przeglądania ksiąg i
dokumentów oraz żądania udzielenia informacji od spółki
zależnej;

Grupa holdingowa - KRS

Ustawa wprowadza obowiązek rejestracji uczestnictwa w
grupie spółek. Spółka dominująca i spółka zależna mają
bowiem obowiązek ujawnienia swojego uczestnictwa w
grupie spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego

ZWOLNIENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁEK
ZALEŻNYCH Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNOPRAWNEJ ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ
KIEROWANEJ PRZEZ NICH SPÓŁCE W WYNIKU
WYKONANIA WIĄŻĄCEGO POLECENIA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ ZA
SZKODĘ WYRZĄDZONĄ W WYNIKU WYKONANIA
WIĄŻĄCEGO POLECENIA.

Złagodzenie odpowiedzialności ?

Złagodzenie odpowiedzialności członków zarządów i rad
nadzorczych wobec spółek kapitałowych – członkowie tych
organów nie będą odpowiadać wobec spółki za ewentualne
szkody powstałe na skutek działania w sposób lojalny wobec
spółki, w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego
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(tzw. business judgement rule);

DOPRECYZOWANIE PRZEPISÓW O WYGAŚNIĘCIU
MANDATÓW CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK
KAPITAŁOWYCH

• ZASADA OBLICZANIA KADENCJI W LATACH

OBROTOWYCH

WPROWADZENIA MOŻLIWOŚCI PODEJMOWANIA
UCHWAŁ I ODBYWANIA POSIEDZEŃ ZA POMOCĄ
ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W
ORGANACH ZARZĄDCZYCH I NADZORCZYCH

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA
FINANSOWE KRS

WPROWADZENIE ZASADY SPORZĄDZANIA
PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU I RADY
NADZORCZEJ.

X. 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

XI.NOWE OBOWIĄZKI CENTRALNEJ
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INFORMACJI KRS VS RODO

XII.POSTĘPOWANIE PRZYMUSZAJĄCE PO
ZMIANACH

1. doręczenie orzeczeń

2. zaskarżanie orzeczeń wydawanych przez referendarzy

3. stwierdzenie przez referendarza zasadności wniesionej

skargi

Skarga na orzeczenie referendarza

jest instrumentem kontroli sądu nad orzeczeniami
referendarzy (którzy statusu sędziego nie mają).

XIII. NOWE REGULACJA DOTYCZĄCYCH
POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO.

Pisma z KRS

są najczęściej podpisane przez referendarzy sądowych. czy
pod pismem podpisał się sędzia, czy referendarz sądowy ? -
w postępowaniu odwoławczym okoliczność ta ma znaczenie.

• apelacja na orzeczenie sądu

XIV. PODSTAWY WSZCZĘCIA I PRZEBIEG
POSTĘPOWANIA O ROZWIĄZANIE
PODMIOTU WPISANEGO DO REJESTRU BEZ
PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA
PRZYMUSZAJĄCEGO

IX. REJESTRACJA SPÓŁEK W SYSTEMIE S24

XV. REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW
FINANSOWYCH

Repozytorium Dokumentów Finansowych

Repozytorium Dokumentów Finansowych to rejestr
wybranych dokumentów, który prowadzony jest w formie
elektronicznej przez KRS. Dokumenty kierowane przez spółki
i organizacje do Repozytorium są udostępniane do wglądu i
stanowią archiwum dokumentacji finansowej.

• nowe zasady dotyczące składania sprawozdań finansowych

• jawność dokumentów zgromadzonych w elektronicznych

aktach rejestrowych (w tym w kontekście wymogów RODO),

XVI. REPOZYTORIUM AKT NOTARIALNYCH
XVII. AUTOMATYZACJA WPISÓW W
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KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
XIX. OBOWIĄZKI CENTRALNEJ INFORMACJI
KRS
XX. Doręczanie i doręczenie elektroniczne od
5.10.2021

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

Zgłoszenie
Polskie Towarzystwo Prawa i
Gospodarki Rynkowej

t. 698 657 738

→ Zgłoszenie
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