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Nowe postępowanie‐rejestrowe i SPRAWOZDAWCZOŚĆ › dla
członków zarządu i księgowych ‐ EKRS

PROBLEMY z ZARZĄDEM ‐ BRAK ZARZĄDU / REPREZENTACJI ‐ EKTRONICZNE
POSTĘPOWANIE REJESTROWE OD 1.07.2021 ‐ FORMULARZE ‐ PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA

Nowe Postêpowanie Rejestrowe i Sprawozdawczoæ od
1.07.2021 → Poprawne wype³nianie eformularzy →
→ Zbycie udzia³ów → Brak za³¹czników
B³êdy i braki w systemie

Notariusz,Pe³nomocnik

Elektronizacja Sprawozdañ

PRS → Nowe formularze

Przedsiêb. zagraniczny

Podpisy

Sêdzia Aleksandra Zió³kowskaMajkowska
Sêdzia S¹du Okrêgowego w Warszawie. Ministerstwo
Sprawiedliwoci w Ministerstwie odpowiada za proces legislacji EKRS i wdra¿anie nowej
platformy Portal Rejestrów S¹dowych ( PRS ) . W latach 20192021 Wiceprezes S¹du
Rejonowego dla m.st. Warszawy ds Krajowego Rejestru S¹dowego ( nadzór nad KRS )
. Orzeka w sprawach gospodarczych.

Program 22_10_2021 godz.9.15

I. ELEKTRONIZACJA POSTÊPOWANIA
REJESTROWEGO NOWE ROZPORZ¥DZENIA
WYKONAWCZE
Sêdzia pokazuje i objania
Zmiany s¹ daleko id¹ce i dotycz¹ nie tylko formy sk³adanych
dokumentów. Elektronizacja postêpowania
rejestrowego by³a zapowiadana od wielu lat.

Dla kogo ?
Zarz¹d
Kadra Managerska
Prawnicy , Radcowie
Ksiêgowi

1. Platforma PRS Zasady Praktyka
2. Nowe rozporz¹dzenia wykonawcze
3. B³êdy i braki w systemie PRS
4. Brak za³¹czników

Prokurenci

Zmiany Jak siê
przygotowaæ ?
EKRS i PRS
Prosta Spó³ka
Akcyjna
Elektroniczne
postêpowanie
rejestrowei
EDORÊCZENIA od
5.10
Elektronizacja
sprawozdañ
System informatyczny
s³u¿¹cy od obs³ugi wniosków
onlice nazywa siê Portal
Rejestrów S¹dowych.
Obs³uga portalu w zakresie
czêci us³ug, np. sk³adania
wniosków do KRS, wymaga
rejestracji oraz autoryzacji
dokonanej podpisem
kwalifikowanym lub profilem
zaufanym. Rejestracji w PRS
powinien dokonaæ koñcowy
u¿ytkownik

Sêdzia
podpowiada
Pytania
Sêdzia odpowiada na pytania
zadawane przez uczestników
szkolenia.

Poprawne
wype³nianie
formularzy

II. NOWE POSTÊPOWANIA PRZED S¥DEM
REJESTROWYM  ELEKTRONIZACJA
POSTÊPOWANIA od 1.07.2021 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

elektroniczna forma wniosku
sk³adanie wszelkich dalszych pism w toku postêpowania
nowe konto ;
uwierzytelnienie
za³¹czniki ,
p³atnoci,
podpisy
potwierdzenia

NOWA FORMA PROWADZENIA AKT
REJESTROWYCH  ZASADY
PRZECHOWYWANIA I UDOSTÊPNIANIA AKT
REJESTROWYCH
1.

postêpowanie rejestrowe dotycz¹ce przedsiêbiorców /
cz³onków zarz¹du

2.

postêpowanie rejestrowe dotycz¹ce Rejestru D³u¿ników
Niewyp³acalnych

3.

nowe obowi¹zki podmiotów w toku postêpowania
rejestrowego

4.

sk³adanie rodków zaskar¿enia

POSTÊPOWANIE DOTYCZ¥CE POWO£ANIA I
ODWO£ANIA CZ£ONKA ZARZ¥DU
OWIADCZENIA DODATKOWE
Owiadczenia dodatkowe
Czy Wszystkie owiadczenia dodatkowe takie jak np
wyra¿enie zgody na pe³nienie funkcji cz³onka zarz¹du,
owiadczenie cz³onka zarz¹du o adresie do dorêczeñ, mog¹
byæ od razu sporz¹dzone w formie elektronicznej podpisane i
za³¹czone do wniosku?

1.
2.
3.
4.
5.

dokumenty bêd¹ce podstaw¹ wpisu  forma
z³o¿enie owiadczenia o rezygnacji z pe³nienia funkcji
przyk³ad/wzór
jak prawid³owo wype³niæ wniosek do KRS
owiadczenia dodatkowe

III. WNIOSKI→ PRS. → *Warsztaty
POSTÊPOWANIE DOTYCZ¥CE POWO£ANIA I
ODWO£ANIA CZ£ONKA ZARZ¥DU

warsztat
Nowe formularze
Sêdzia pokazuje na szkoleniu
jak siê wype³nia wnioski o
zmianê zarz¹du.

WNIOSEK 1
Zmiana zarz¹du w
elektronicznym postêpowaniu
rejestrowym

1.
2.
3.
4.

dokumenty bêd¹ce podstaw¹ wpisu  forma
z³o¿enie owiadczenia o rezygnacji z pe³nienia funkcji
przyk³ad OWIADCZENIA
jak prawid³owo wype³niæ wniosek do KRS

a) Wniosek: Zmiana zarz¹du
b) Wniosek: Likwidacja spó³ki
c) Wniosek : Zawieszenie dzia³alnoci
IV. BRAK ZARZ¥DU / REPREZENTACJI A
WP£YW NA POSTÊPOWANIE REJESTROWE
1.
2.
3.
4.

Jednoosobowy zarz¹d a reprezentacja w spó³ce z o.o.
Brak zarz¹du a reprezentacja w spó³ce z o.o.
Odpowiedzialnoæ oraz skutki nienale¿ytej reprezentacji
Niezg³oszenie rezygnacji cz³onka zarz¹du do KRS
konsekwencje i odpowiedzialnoæ

WNIOSEK 2
LIKWIDACJA spó³ki w w
elektronicznym postêpowaniu
rejestrowym

WNIOSEK 3
Zawieszenie dzia³alnoci.

Dzia³alnoæ w Krajowym
Rejestrze S¹dowym (KRS)
zawieszaj¹ spó³ki prawa
handlowego. Nale¿¹ do
nich:

5.

Jak postêpowaæ w razie nie zg³oszenia swojej rezygnacji z
funkcji cz³onka zarz¹du do KRS?

6.

Reprezentacja Problemy z Zarz¹dem

V. WNIOSEK PROKURENTA DO KRS ?
PE£NOMOCNIK W POSTÊPOWANIU
REJESTROWYM
Ró¿nice miedzy prokurentem a pe³nomocnikiem
Czy prokurent/pe³nomocnik mo¿e dokonaæ wpisu do KRS

Prokurent vs wniosek do KRS ?
spó³ki osobowe: spó³ka
jawna, spó³ka partnerska,
spó³ka komandytowa,
spó³ka komandytowo
akcyjna
spó³ki kapita³owe: spó³ka z
ograniczon¹
odpowiedzialnoci¹,
spó³ka akcyjna.

Czêæ s¹dów rejestrowych pomimo mog³o by siê wydawaæ
jednolitego g³osu pimiennictwa, a tak¿e orzeczeñ w tym
zakresie, w dalszym ci¹gu liberalnie podchodzi do tematu
wniosków do KRS podpisywanych przez prokurenta i
dopuszcza tak¹ formê reprezentacji spó³ki w toku
postêpowania rejestrowego.

PROKURENT
Prokurent a obowi¹zek z³o¿enia wniosku o og³oszenie
upad³oci
Czy prokurent/pe³nomocnik mo¿e zg³osiæ wniosek o
upad³oæ ?

NOTARIUSZ W POSTÊPOWANIU
REJESTROWYM I ZBYCIE/UMORZENIE
UDZIA£ÓW

Prokurent
Prokura jest form¹
szczególnego
pe³nomocnictwa, a to ze
wzglêdu na fakt, ¿e
mocodawc¹ mo¿e byæ
wy³¹cznie przedsiêbiorca
podlegaj¹cy obowi¹zkowi
wpisu do rejestru (KRS b¹d
CEiDG), oraz ze wzglêdu na
to, ¿e zakres tego
pe³nomocnictwa wynika z
ustawy, a nie tak jak w
przypadku pe³nomocnictwa z
umocowania jakie
pe³nomocnik otrzymuje od
mocodawcy.

CASE STUDY
Pe³nomocnik vs
Prokurent
Zgodnie z art. 1091 Kodeksu
cywilnego prokura jest
pe³nomocnictwem udzielonym
przez przedsiêbiorcê
podlegaj¹cego obowi¹zkowi wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dzia³alnoci Gospodarczej albo
do rejestru przedsiêbiorców
Krajowego Rejestru S¹dowego.
Pe³nomocnictwo to obejmuje
umocowanie do czynnoci
s¹dowych i pozas¹dowych, jakie
s¹ zwi¹zane z prowadzeniem
przedsiêbiorstwa. W zwi¹zku z
powy¿sz¹ regulacj¹ prokury rodzi
siê pytanie, czy prokurent mo¿e
podpisaæ wniosek do KRS?

W systemie PRS
nie za³¹cza siê aktów notarialnych. W tym przypadku nale¿y
uzupe³niæ pole "Numer aktu notarialnego w CREWAN"
numerem aktu notarialnego, który znajduje siê na
zawiadomieniu o rejestracji otrzymanym od notariusza.

zamieszczenie w CREWANIE treci dokumentu
zbycie udzia³ów
Minimalna wartoæ jednego udzia³u
powinna wynosiæ co najmniej 50 z³. Udzia³ oznacza tak¿e
prawa i obowi¹zki wspólnika w spó³ce. Tak rozumiane udzia³y
mog¹ byæ przedmiotem obrotu prawnego. Wspólnik mo¿e
dowolnie dysponowaæ posiadanymi udzia³ami i zbyæ je na
zasadach ustalonych prawem oraz umow¹ spó³ki.

PRZEDSIÊBIORCA ZAGRANICZNY W
POSTÊPOWANIU REJESTROWYM EKRS
Wpis oddzia³u przedsiêbiorcy zagranicznego
do Krajowego Rejestru S¹dowego nastêpuje na podstawie
wniosku. Jak z³o¿yæ wniosek Od 1.07.2021 r. wnioski mo¿na
sk³adaæ wy³¹cznie w formie elektronicznej, wnioski z³o¿one w
formie papierowej nie bêd¹ rozpatrywane przez s¹d
rejestrowy. Wniosek o wpis nale¿y z³o¿yæ elektronicznie za
porednictwem portalu PRS. Formularz wniosku nale¿y
wype³niæ w jêzyku polskim.

VI. ELEKTRONIZACJA SPRAWOZDAÑ:
PODPIS POD ELEKTRONICZNYM
SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM
Podpisy
Mo¿liwoæ podpisania sprawozdania finansowego przez
jednego cz³onka zarz¹du wieloosobowego  pozostali
cz³onkowie organu bêd¹ zobowi¹zani jedynie do z³o¿enia
owiadczeñ, ¿e sk³adane sprawozdanie finansowe spe³nia
wymagania okrelone w ustawie o rachunkowoci.

podpis przez jednego cz³onka zarz¹du wieloosobowego

PODPIS POD ELEKTRONICZNYM
SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Edorêczenia od 5.10

Mo¿liwoæ podpisania

Ka¿dy podmiot, obywatel i
przedsiêbiorca bêdzie mia³
jeden adres do kontaktu z
administracj¹, a wraz z nim
odpowiednio zabezpieczon¹
skrzynkê edorêczeniow¹.
Wys³ana t¹ drog¹
korespondencja trafi prosto
do adresata, a na
potwierdzenie tej czynnoci
zostan¹ wystawione dowody
 odpowiednio wys³ania i
otrzymania. Wszystkie adresy
podmiotów publicznych
znajd¹ siê w Bazie Adresów
Elektronicznych.

sprawozdania finansowego przez jednego cz³onka zarz¹du
wieloosobowego  pozostali cz³onkowie organu bêd¹
zobowi¹zani jedynie do z³o¿enia owiadczeñ, ¿e sk³adane
sprawozdanie finansowe spe³nia wymagania okrelone w
ustawie o rachunkowoci.

podpis przez jednego cz³onka zarz¹du wieloosobowego

VII. POSTÊPOWANIE PRZYMUSZAJ¥CE PO
ZMIANACH
1.
2.
3.

dorêczenie orzeczeñ
zaskar¿anie orzeczeñ wydawanych przez referendarzy
stwierdzenie przez referendarza zasadnoci wniesionej
skargi

4.

za¿alenie poziome

VIII. PODSTAWY WSZCZÊCIA I PRZEBIEG
POSTÊPOWANIA O ROZWI¥ZANIE
PODMIOTU WPISANEGO DO REJESTRU BEZ
PRZEPROWADZENIA POSTÊPOWANIA
PRZYMUSZAJ¥CEGO
IX. REJESTRACJA SPÓ£EK W SYSTEMIE S24
X. REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW
FINANSOWYCH
nowe zasady dotycz¹ce sk³adania sprawozdañ finansowych
b³êdy sprawozdawcze

XI. REPOZYTORIUM AKTÓW NOTARIALNYCH

XII. AUTOMATYZACJA WPISÓW W
KRAJOWYM REJESTRZE S¥DOWYM
XIII. NOWE OBOWI¥ZKI CENTRALNEJ
INFORMACJI KRS
XIV. WYREJSTROWANIE I BEZPIECZNA
LIKWIDACJA SPÓ£KI
XV.Dorêczanie pism procesowych i dorêczenia

elektroniczne od 5.10.2021
Edorêczenia 5.10
Ustawa o edorêczeniach wprowadza now¹ us³ugê
rejestrowanego dorêczenia elektronicznego, która ma pozwoliæ
na dostarczenie korespondencji ze skutkiem prawnym
równowa¿nym do tradycyjnego dorêczenia korespondencji.
Wszystkie adresy podmiotów publicznych znajd¹ siê w Bazie
Adresów Elektronicznych.

 Zniesienie tzw. fikcji dorêczenia
 Pozostawienie pisma w aktach sprawy ze
skutkiem dorêczenia (strona podlegaj¹ca wpisowi
do rejestru)
 Dorêczenie pisma za porednictwem komornika

XV. PROSTA SPÓ£KA AKCYJNA od 1.07.2021
KTO ODPOWIADA ZA ZOBOWI¥ZANIA ?
1.
2.
3.

£atwe powo³ania (elektronicznie lub aktem notarialnym),
Mo¿liwoæ odroczenia wniesienia wk³adów do 3 lat,
Niska wartoæ kapita³u zak³adowego (1 PLN) i mo¿liwoæ
jego zmiany bez zmiany statutu,

4.
5.
6.

Dowolnoæ w konstruowaniu postanowieñ umowy spó³ki,

7.

Rozwi¹zywania spó³ki  bez przeprowadzania procedury

Mo¿liwoæ wnoszenia wk³adów w postaci wiadczenia pracy
Mo¿liwoæ wprowadzenia akcji beznomina³owych
(wydawanych w zamian za knowhow, opracowania pomys³u
na innowacyjny produkt lub us³ugê),
likwidacyjnej,

8. Brak obowi¹zku rady nadzorczej.
Kto odpowiada ?.

