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USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE ZADŁUŻONYCH –
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Dnia 18 grudnia 2018 r. podpisana została przez Prezydenta RP ustawa z dnia 6 grudnia 2018
r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (dalej jako Ustawa).
Ustawa reguluje szereg kwestii z zakresu postępowania upadłościowego i prawa
restrukturyzacyjnego, ale także stanowi nowelizację przepisów niektórych innych ustaw, np.
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Co do zasady Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r., jednak część przewidzianych
w niej regulacji wchodzi w życie we wcześniejszych terminach – w szczególności dotyczy to
niżej wskazanych zmian w przepisach ustawy o Krajowy Rejestrze Sądowym, które wejdą w
życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.
Powołany zgodnie z Ustawą Krajowy Rejestr Zadłużonych to jawny rejestr, prowadzony w
systemie teleinformatycznym przez Ministra Sprawiedliwości. Ujawniać będzie m.in.
informacje o:
•

•

•

osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych niebędących
osobami prawnymi (którym Ustawa przyznaje zdolność prawną), wobec których są
albo były prowadzone m.in. postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe lub
wtórne postępowania upadłościowe,
wspólnikach osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za
zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem – jeżeli ogłoszono
upadłość spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie odrębnych
przepisów,
informacje o osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń
alimentacyjnych – a które zalegają ze spełnieniem świadczeń za okres dłuższy niż 3
miesiące.

Ustawa przewiduje także elektronizację postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
m.in. w zakresie składania wniosków oraz dokumentów drogą elektroniczną oraz
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wprowadzenia jako zasady dokonywania elektronicznych doręczeń. Ponadto akta ww.
postępowań będą prowadzone formie elektronicznej oraz udostępnianie w czytelni akt w
sądzie, a także udostępnianie poprzez ogólnodostępny portal internetowy. W przypadku
pracowników, wierzycieli alimentacyjnych oraz dłużników-konsumentów pozostanie jednak
możliwość składania wniosków drogą papierową lub ustnie w biurach podawczych sądów.
Ponadto Ustawa stanowi nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Usuwa ona
mianowicie lukę prawną, uniemożliwiającą składanie sprawozdań finansowych przez
profesjonalnych pełnomocników drogą bezpłatną (dotychczas pełnomocnik mógł składać
sprawozdania finansowe reprezentowanych przez siebie spółek jedynie drogą odpłatną, co
było każdorazowo rozpatrywane indywidualnie przez sąd rejestrowy, zaś z drogi bezpłatnej
mógł korzystać tylko organ reprezentujący spółkę). Od 1 kwietnia 2019 r. profesjonalni
pełnomocnicy będą mieli możliwość składania sprawozdań finansowych reprezentowanych
przez siebie spółek w formie elektronicznej, drogą bezpłatną.
W związku z powyższym wskazujemy jednak, że wymóg posiadania numeru PESEL przez
wszystkich członków zarządu spółki kapitałowej, w tym cudzoziemców (a więc wszystkich
osób podpisujących sprawozdanie finansowe w imieniu danej spółki) pozostaje aktualny, gdyż
równolegle nie uległ zmianie przepis art. 52 ustawy o rachunkowości, z którego wynika
obowiązek elektronicznego podpisywania sprawozdań finansowych (tj. za pośrednictwem
profilu zaufanego ePUAP lub alternatywnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym), co z
kolei wymaga zasadniczo posiadania numeru PESEL przez wszystkie wchodzące w skład
zarządu spółki kapitałowej osoby.
W przypadku chęci uzyskania przez Państwa szerszych informacji na temat Ustawy, zachęcamy
do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią pod adresem mailowym jsron@abcgroupCE.com.
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