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art. 31 ustaU!}Z dnia 26 stYcznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze

o pilne zamieszczenie

sprostowania

nieprawdziwych

i niescislych informacji,

które

znalazly sie w artykule pt. "Nowelizacja

jak szwajcarski ser", autorstwa Malgorzaty

opublikowanym

Gazety Prawnej" nr 189 (28 wrzesnia 2010 r., s. A2).

Autorka

w wydaniu "Dziennika

zawarla w s\vym tekscie nic tylko nierzetelne

czytelnika, ale i informacje

niepra\vdziwc,

uogólnienia

Kryszkiewicz,

wprowadzajace

co moze dziwic biorac pod uwage profesjonalny

w blad
profIl

panstwa tytulu.

Malgorzata
Sprawiedliwosci
ograniczona

Kryszkiewicz

odnoszac

zmian w Kodeksie

odpowiedzialnoscia

"Moze

wiec

resort

niedoskonale akty prawne

sie do zawartych w przygotowanym

spólek handlowych,

dotyczacych

przez I\finisterstwo

szybkiej rejestracji spólki z

pisze m.in.:

sprawiedliwosci

-

-

powinien

zamiast

produkowac

kolejne

poprawic juz istniejace rozwiazania. Proponuje zaczac od

tzw. jednego okienka, które zamiast skracac czas rejestracji, znaczaco go wydluza".

W tym micjscu "proponuje"
informacji,

które

-

szczególnie przed opublikowaniem tekstu - zweryfikowanie

zamierza sie w nim opublikowac.

Tak - jak sie mogloby wydawac - doswiadczona
ze nie wszystkie
Projekt

"jednego

Kryszkiewicz

akty prawne wychodza
okienka",

jest propozycja

któremu

dziennikarka powinna doskonale wiedziec,

spod pióra legislatorów
fragment

Ministerstwa

swojego

Gospodarki,

tekstu

Ministerstwa
poswieca

a nie jak nieslusznie

Sprawiedliwosci.
Pani

Malgorzata

sugeruje autorka -

2
Ministerstwa

Dobra

Sprawiedliwosci.

praktyka

Jest

rzetelne

przekazywanie

informacji

czytelnikom.

,,(...) resort sprawiedliwosci,

przygotowujac zmiany, tak sie spieszyl, ze znów nie

mial czasu na w)Tsluchanie praktyków"

pisze autorka tekstu. To kolejne uogólnienie i

-

kolejna nierzetelna informacja.

Przygotowany

przez
ustawy

Ministerstwo

Sprawiedliwosci

handlowych

oraz

rejestrowania

spólki z 0.0. w ciagu jednego

niez\'Vykle szeroko

o }'Jajowym

konsultowany.

Rejestrze

N owe

projekt

Sadowym,

nowelizacji

Kodeksu

zmierzajaca

do

spólek

umozliwienia

dnia, przy \'Vykorzystaniu drogi elektronicznej
przepisy

pozytywnie

zaopiniowala

m.in.

byl

Komisja

Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego.

Projekt ustawy przekazano

Krajowej

do konsultacji spolecznych

Radzie Radców Prawnych, Naczelnej

m.in. Krajowej Radzie Sadownictwa,

Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie

Notarialnej, Krajowej Radzie Komorniczej, Stowarzyszeniu Sedziów Polskich "Iustitia" oraz
najwiekszym
Izbie

organizacjom

Cospodarczej,

Centre Club

przedsiebiorcÓw:

Polskiej

Konfederacji

Konfederacji
PracodawcÓw

Pracodawców
Prywatnych

l mnym. O uwagi do projektu poproszono

Polskich,

Krajowej

"Lewiatan",

Business

takze Polska Izbe Informatyki

i Telekomunikacji.

Wiekszosc

podmiotów,

a tym samym praktycy wchodzacy w ich sklad, pozytywnie

ocenila

istote regulacji.

To nie wszystko.

Decyzja
konsultacjami,
podobnego

o podjeciu

prac

ale i badaniami
rodzaju

rozwiazania

nad

którzy

empirycznym

obserwowali

faktyczne

nowelizacja

prawnoporÓwnawczymi
funkcjonuja

przy tym do analizy tekstów prawnych
doswiadczeniem

wspomniana

zmierzajacymi

w innych panstwach.

obcych ustawodawstw.

niektórych

byla

czlonków

funkcjonowanie

poprzedzona

do ustalenia, czy oraz jak
Badania nie ograniczyly

Byly poparte

zespolu

elektronicznego

nie tylko

swoistego

przygotowujacego
systemu

sie

rodzaju

nowelizacje,

rejestracji

spólek

handlowych m.in. w Portugalii i Estonii. Kraje te naleza do pionierów w skali swiatowej
wykorzystania drogi elektronicznej przy rejestrowaniu spólek handlowych.
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Punktem

wyjscia do artykulu Pani .Malgorzaty Kryszkiewicz

.Ministerstwie Sprawiedliwosci

nowelizacji Kodeksu

spólek handlowych

Rejestrze SadO\vym, o których szeroko pisze w innym
Gazety Prawnej"

byly zapisy przygotowanej

oraz ustawy o Krajowym

opublikowanym

-

w

na lamach "Dziennika

- tekscie Daria Stojak (tekst pt. "Rejestracja spólki z 0.0. w 24 godz.", Dziennik

Gazeta Prawna z dnia 28 wrzesnia 2010 r. str. BlO-Bll).

Autorka

przywolanego

tekstu

polegajacy na braku koniecznosci

Chcac

rozwiac

zapoznania

zarzuca

propozycji

wniesienia kapitalu zakladowego

pojawiajace

sie u

autorki

skonsultowanych

zalozeniem

blad

zachecajac

jednoczesnie

do

uprzejmie wyjasniam:

w

wypracowanych

Sprawiedliwosci

przy rejestracji spólki.

watpliwosci,

sie z tekstem projektu oraz jego uzasadnieniem,

Podstawowym

Ministerstwa

.Minis ter stwie

z praktykami propozycji jest uproszczenie

Sprawiedliwosci

i odformalizowanie

procesu

zakladania spÓlki z 0.0. Dzialania te dotycza takze procesu zwiazanego z pokrywaniem kapitalu
zakladowego.
Nowelizacja

przewiduje,

ze wylaczenie

wnoszenia

wkladÓw pienieznych

okres do uzyskania wpisu spÓlki do rejestru. Z chwila zarejestrowania
podstawowy

cel, natomiast

po dokonaniu

obejmuje jedynie

spólki zostaje osia,,\.Sniety

wpisu do KRS do spólki moga byc wnoszone

wklady

na zasadach ogólnych, a wiec zarówno pieniezne, jak i niepieniezne.

Propozycja zmiany art. 158 § 12 dopuszcza wniesienie wkladu pienieznego po wpisie spÓlki
do rejestru,
obowiazku

ale nie pózniej

niz w terminie

wniesienia wkladu pienieznego

7 dni od wpisu do rejestru. Jest to odejscie

przed zlozeniem

wniosku o zarejestrowanie

od

spÓlki z

0.0.
Wprowadzenie
ciagu jednego
powodu
istnieje

takiego \vymagania w stosunku

dnia w praktyce

faktycznej

przekreslaloby

niemozliwosci

(takze w postaci

mozliwosc

dokonania

bytu przejsciowego

wplaty

niewplacenie

wysokosc

kapitalu

zarejestrowania

na kapital

Jakim jest spólka

przepis nie stanowi zagrozenia dla bezpieczenstwa
Ustawowa

do spólki, ktÓra ma byc rejestrowana

zakladowego

zakladowy

jej w tym trybie z
spÓlki, ktÓra nie

w organizacji).

Projektowany

obrotu.
jest juz obecnie

tak niska, ze argument,

5 tys. zl do spÓlki przed jej rejestracja bedzie stanowic zagrozenie

spólki jest nieprzekonujacy.

w

lZ

dla wierzycieli

4

Ponadto,

projektowany

ze wklady pieniezne
calosci

wniesione.

art. 167] pkt 2 naklada na zarzad obowiazek zlozenia oswiadczenia,

na pokrycie kapitalu zakladowego
Informacja,

ze wklady

zostaly przez wszystkich wspólników

plemezne

nie zostaly

Krajmvym Rejestrze Sadowym, co powinno byc dodatkowa
wniesienia

oraz

do

zarejestrowanie

zlozenia

zmienionej

oswiadczenia

informacji.

znajdzie

sie w

zacheta dla spólki do ich faktycznego

o wniesieniu

Rejestr

wniesione

w

wkladów

jest powszechnie

wraz

z wnioskiem

dostepnym

zródlem,

o

a wiec

korzystac z niego moga tak;ie wierzyciele.
Projektowana
w prz)padku
kapitalu

zmiana

spÓlki zalozonej

zakladowego.

pienieznego

art.

206

§ 1 pkt

4 wprowadza

w trybie przyspieszonym

Jest to konieczne

po wpisie spólki do rejestru.

uzyskuja w ten sposÓb informacje,

wobec

"\vymÓg dookreslania,

zostal spelniony

dopuszczenia

mozliwosci

Jest to kolejny instrument

czy kontraktuja

kapital, a wiec moga dokonac samodzielnej

obowiazek

czy

pokrycia

wniesienia

wkladu

chroniacy wierzycieli, którzy

ze spÓlka, ktÓra ma oplacony czy nieoplacony

oceny czy w okolicznosciach

konkretnego

przypadku

stanowi to dla nich zagrozenie.
Projekt

ustawy

okresla

takze dokumenty,

które nalezy zlozyc

do sadu rejestrowego

w postaci papierowej w terminie 7 dni od dnia wpisania spÓlki z 0.0. do rejestru. Sa to:

1.

podpisana

umowe

spólki

sporzadzona

przy

\\ykorzystaniu

w systemie teleinformatycznym, o którym mowa wart.

formularza

zawartego

Sb ustawy o Krajowym Rejestrze

Sadowym,
2. oswiadczenia wszystkich czlonków zarzadu, ze wklady pieniezne na pokrycie kapitalu
zakladowego zostaly przez wszystkich wspólników w calosci wniesione,
3. podpisana

przez

wszystkich

i imienia

Ermy

(nazwy)

lub

sporzadzona

przy

() ktÓrym mowa
4. zlozone

Sb ustawy

zarzadu

oraz liczby i wartosci

wykorzystaniu

wart.

wobec

czlonków

formularza

o Krajmvym

sadu albo poswiadczone

liste wspólnikÓw
nominalnej

zawartego

Rejestrze

notarialnie

w

z podaniem

udzialów
systemie

pokrycie

kapitalu

niepieniezne

zakladowego

jedynie

kapitale zakladowym
oznacza

to, ze spólka

Y4 przed

byly uiszczone
zarejestrowaniem

wzory podpisÓw

z nich,

teleinformatycznym

czlonkÓw

który dopuszcza,

zarzadu.

i to w odniesieniu

do

aby wklady niepieniezne

na

w roku po zarejestrowaniu

spólki

akcyjnej, a

spÓlki (art. 309 § 3 ksh) przy minimalnym

100 tys. zl, a wiec 24 razy wyzszym od kapitalu
akcyjna moze

kazdego

Sadowym,

Nalezy zwrÓcic uwagt.:, ze znacznie bardziej liberalne rozwiazania
spólki akcyjnej zawiera kodeks spÓlek handlowych,

nazwiska

funkcjonowac

spÓlki z 0.0. W praktyce

juz po zarejestrowaniu

przez

wiele lat z

5

kapitalem

oplaconym

z obowiazku

w %. Projektowane

oplacenia

kapitalu

zakladowego,

uchybienia

temu obowiazkowi

wysokosci

do 5 tys. zl na podstawie

oplacenia

roz\viazanie w odniesieniu

art. 172 ksh , rozpoczac

wzglednie

obowiazkowi
zlozenia

nakladac

na spólke grzywne w

postepowanie

a w razie jego bezskutecznosci

grz)'\Vne, a nawet orzec o jej rozwiazaniu

C chybienie

go na okres do 7 dni. W razie

sad rejestro\Ary moze wielokrotnie

kapitalu zakladowego,

Sad moze takze ustanowic

ale odklada

do spólki z 0.0. nie z\valnia

przymuszajace

do

nakladac na spólke wielokrotnie

(art. 24 i 25 ustawy o KrajO\vym Rejestrze Sadowym).

kuratora dla spólki (art. 26 usta\vy o KrajO\vym Rejestrze Sadowym).
oplacenia

oswiadczenia

kapitalu zakladowego

falszywego

zagrozone

i zlozenia oswiadczenia

o oplaceniu,

jest takze odpowiedzialnoscia

cywilna i

karna za dzialanie na szkode wierzycieli i spólki. Jest to takze modelowy przyklad uzasadniajacy
"przebicie
spólki,

zaslony korporacyjnej"

jezeli brak

propozycja

oplacenia

czy osobista

kapitalu

odpowiedzialnosc

spowodowalby

jest zatem gleboko przemyslana,

niewyplacalnosc

a bezpieczenstwo

Majac nadzieje na chocby czesciowe rozwianie

wspólników

za zobowiazania

spólki.

Przedstawiony

obrotu niezagrozone.

Panstwa watpliwosci

dotyczacych

zapisów

nowelizacji Kodeksu spÓlek handlowych oraz usta,,)' o KrajO\\)'m Rejestrze Sadovv)'m, uprzejmie
o niepowielanie
dzialan
prosze
nieprawdziwych
informacji
niescislych
dotyczacych
podejmowanych

przez I'vIinisterstwo Sprawiedliwosci.

\"X/ierze, ze dzieki temu nasza wspólpraca

ukladac sie bedzie równie dobrze jak to mialo micjsce do tej pory.
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