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Legal Alert 

Koniec papierowych  

wniosków do KRS 

 
 
 

 

Od 1 lipca 2021 r. papier w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego odchodzi w zapomnienie. Data ta oznacza 
zakończenie możliwości złożenia do KRS-u wniosków wraz  
z załącznikami w formie papierowej. Dopuszczalną, a zarazem jedyną 
możliwością zarejestrowania zmian, będzie złożenie elektronicznego 
wniosku w systemie teleinformatycznym. Wszystkie dotychczasowe 
urzędowe formularze dotyczące podmiotów podlegających wpisowi  
do rejestru przedsiębiorców zostaną wyeliminowane z obiegu. Wnioski 
złożone w formie papierowej po 1 lipca nie zostaną w żaden sposób 
rozpoznane przez sąd rejestrowy.  

 

O cyfryzacji Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  
mówiło się od dawna. Zmiana ta była przekładana już kilkukrotnie  
ze względu na dostosowanie systemu informatycznego oraz pandemię 
COVID-19. Niemniej jednak 1 lipca 2021 r. jest już datą pewną i oficjalną. 
Oznacza cyfrowy przełom – ale co tak naprawdę za tym idzie?   

Korespondencja z sądem 

 Na chwilę obecną ustawodawca milczy, jak konkretnie będzie odbywała 
się korespondencja pomiędzy wnioskodawcą a sądem rejestrowym. 
Niemniej jednak już na kilku stronach internetowych sądów widać 
zakładki pt. „Elektroniczny dostęp do sądu rejestrowego”. Można zatem 
przypuszczać o powstaniu platformy, na której wnioskodawca będzie 
posiadał konto i za jego pomocą uzyska postanowienie bądź decyzję 
sądu rejestrowego. Co za tym idzie, nie otrzymamy już postanowienia  
w formie papierowej, jak to miało miejsce dotychczas, a uzupełnienie 
braków będzie dokonywane również w formie elektronicznej. Biorąc pod 
uwagę powyższe, należy uznać, że stworzenie takiej platformy zapewni 
większy ład, szybszą i bardziej uporządkowaną wymianę informacji 
pomiędzy wnioskodawcą a KRS-em niż w przypadku wymiany 
korespondencji z sądem rejestrowym w tradycyjnej e-mailowej  formie.   

Jak podpiszę wniosek? 

 To chyba pierwsze pytanie, jakie stawiają sobie pełnomocnicy spółek 
oraz członkowie zarządu. Wnioski oraz towarzyszące im dokumenty będą 
podpisywane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub  
za pomocą profilu zaufanego EPUAP. W przypadku braku posiadania  
ww. podpisów reprezentanci spółek zmuszeni będą skorzystać z usług 
profesjonalnego pełnomocnika, który też taki podpis powinien posiadać.  
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Jak dostarczę akt notarialny? 

 Nie od dziś wiadomo, że akty notarialne, np. te zawierające zmianę 
umowy spółki, sięgają kilkunastu lub kilkudziesięciu stron. Wiele osób 
zadaje sobie pytanie, czy w przypadku diametralnej informatyzacji 
rejestru przedsiębiorców wypisy aktów notarialnych będą musiały być 
skanowane i wysyłane w formacie PDF? Nic bardziej mylnego! W tym 
przypadku ustawodawca również przyszedł z rozwiązaniem. 
Wykorzystane zostanie zapomniane już przez większość Centralne 
Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. To na 
notariuszu będzie ciążył obowiązek zarejestrowania aktu we 
wspomnianym repozytorium, na dowód czego otrzyma potwierdzenie 
z numerem zarejestrowania aktu. Na wnioskodawcy będzie ciążył 
jedynie obowiązek posiadania takiego numeru, a następnie podania go 
we wniosku. Dzięki temu system teleinformatyczny sam wyszuka dany 
akt, pobierze go z systemu oraz dołączy go do naszego wniosku.  

Co z załącznikami?  

 To pytanie chyba najczęściej zadają sobie pełnomocnicy i reprezentanci 
spółek. Załącznik, który został sporządzony w formie elektronicznej, 
będzie musiał zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem: 
elektronicznym, zaufanym bądź osobistym. Ta kwestia nie powinna 
budzić wątpliwości. Jednak pozostaje pytanie, co w przypadku 
załączników sporządzonych w formie dokumentowej? Konieczne będzie 
dołączenie odpisu elektronicznego poświadczonego przez występującego 
w postępowaniu rejestrowym profesjonalnego pełnomocnika. Za 
moment elektronicznego poświadczenia podpisu przez profesjonalnego 
pełnomocnika będzie uważało się moment wprowadzenia dokumentu 
przez pełnomocnika do systemu teleinformatycznego. Drugą, prostszą 
propozycją, wydaje się być zwykła elektroniczna kopia dokumentów 
stanowiących załączniki do wniosku. Ten sposób wydaje się być 
najdogodniejszy dla spółki, która nie będzie korzystała z pomocy 
profesjonalnego pełnomocnika. 

Zamawianie akt rejestrowych z sądu 

 Również i w tym przypadku ustawodawca wykonał ukłon w stronę 
wnioskodawców oraz ich pełnomocników. W związku z informatyzacją 
rejestru przedsiębiorców możliwe będzie przeglądanie akt rejestrowych 
oraz pobranie ich w formie online. Należy jednak podkreślić, że to 
ułatwienie obejmować będzie dokumenty złożone dopiero po 1 lipca 
2021 r., niemniej jednak wraz z upływem czasu powyższa możliwość 
wydawać się będzie bardzo wygodna.   

Kogo nie obejmie zmiana? 

 Na ten moment powyższa zmiana obejmuje podmioty wpisane do 
rejestru przedsiębiorców. Rodzi się pytanie, co z pozostałymi 
podmiotami, które podlegają np. wpisowi do rejestru stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej? W tym 
przypadku ww. podmioty mają możliwość wyboru, czy korzystają  
z cyfrowego udogodnienia, czy pozostają przy formie papierowej.  

Unijny system rejestrów handlowych 

 Warto przypomnieć o zapomnianej przez wiele osób inicjatywie Unii 
Europejskiej, jaką jest integracja rejestrów handlowych państw 
członkowskich. Podstawowym zadaniem takiego systemu będzie ułatwienie 
dostępu do aktualnych i wiarygodnych informacji o podmiotach 
prowadzących działalność gospodarczą w państwach członkowskich.  
W celu usprawnienia tego procesu 18 czerwca 2021 r. wydano 
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/1042 ustanawiające 
zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2017/1132 w odniesieniu do specyfikacji technicznych i procedur 
dotyczących systemu integracji rejestrów, które wejdzie w życie już 
15 lipca 2021 r. Rozporządzenie szczegółowo opisuje specyfikacje 
techniczne i procedury niezbędne dla systemu integracji rejestrów 
handlowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Z całą stanowczością 
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można stwierdzić, że lipiec będzie dla prawników korporacyjnych 
miesiącem przełomowym ze względu na cyfrowe zmiany zarówno na 
obszarze krajowym, jak i europejskim. Pozostaje mieć nadzieję, że 
proponowane zmiany przyczynią się do polepszenia współpracy pomiędzy 
sądami rejestrowymi państw członkowskich Unii Europejskiej. Nie od dziś 
wiadomo bowiem, jak w codziennej pracy niezbędny jest szybki dostęp  
do informacji o spółkach zagranicznych oraz prowadzonych przez nie  
oddziałach na terenie Unii. 

Warto mieć na względzie 

 Gwałtowna cyfryzacja Krajowego Rejestru Sądowego zbliża się 
nieubłaganie. Nie o dziś wiadomo, że dokonanie tak wielkiego 
przedsięwzięcia teleinformatycznego nie nastąpi w ciągu doby. Mając 
powyższe na względzie, warto zwrócić uwagę na fakt, że przed 1 lipca 
2021 r. oraz krótko po tej dacie pobranie odpisu z Krajowego Rejestru 
Sądowego nie będzie możliwe. Dostosowanie systemu wpłynie przez 
najbliższe dni na obecną funkcjonalność rejestru.  

Podsumowując    

 Pandemia wirusa COVID-19 zwróciła uwagę na szczególną rangę cyfryzacji 
w naszym życiu - w szczególności w życiu profesjonalnych pełnomocników. 
Również przeprowadzenie posiedzeń sądowych w formie zdalnej wydało się 
zdać swój egzamin. Pełna informatyzacja Krajowego Rejestru Sądowego  
z pewnością wpłynie na ekonomikę procesową oraz bezpieczeństwo obrotu 
prawnego. Nie od dziś wiadomo bowiem, że bardzo często rzeczywisty stan 
faktyczny nie znajduje odzwierciedlenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Dlatego powyższe zmiany należy oceniać jak najbardziej pozytywnie. 
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Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji 

prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanym wyżej prawnikiem.  
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