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Legal Alert 

Zmiany w Krajowym Rejestrze  

Sądowym 
 
Marzec 2018 

Ustawodawca stopniowo wprowadza cyfryzację usług KRS. Pierwszą 

zmianą, która weszła w życie 15 marca 2018 r., jest obowiązek składania 
sprawozdań finansowych w Repozytorium Dokumentów Finansowych  
za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów. 
Ustawodawca wprowadza dodatkowo wymóg składania oświadczeń  
o adresie wszystkich osób reprezentujących spółki oraz ich wspólników.  

Od 1 października br. wprowadzony zostanie wymóg sporządzenia sprawozdania 
finansowego wyłącznie formie elektronicznej, natomiast po 1 marca 2020 roku 
wszystkie wnioski będą składane do rejestru przedsiębiorców KRS w formie 
elektronicznej. 

Obowiązek składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej  
w odpowiednim formacie danych 

Od 15 marca 2018 roku spółki zobowiązane są do składania sprawozdań 

finansowych przez internet do nowo utworzonego Repozytorium Dokumentów 
Finansowych. Złożenie dokumentów jest bezpłatne, a same dokumenty złożone  

do repozytorium są jawne. 

Dokumenty mogą zostać złożone wyłącznie przez osobę wpisaną w rejestrze 
przedsiębiorców jako: (i) członek organu uprawnionego do reprezentowania spółki 
(ii) uprawniony wspólnik (iii) syndyk, albo (iv) likwidator, której numer PESEL 

ujawniono w KRS. Dokumenty muszą zostać opatrzone podpisem elektronicznym 
albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Od 15 marca 2018 roku 
nie jest możliwe ustanowienie pełnomocnika procesowego do złożenia 
sprawozdania finansowego.  

Dodatkowo, od 1 października 2018 roku podmioty wpisane do KRS zobowiązane 

będą do sporządzania sprawozdań finansowych w jednolitej elektronicznej formie. 
Przygotowane w odpowiedni sposób sprawozdanie finansowe będzie musiało 
zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Dokumenty finansowe składane będą 

wyłącznie do repozytorium, z którego następnie przesyłane będą za 
pośrednictwem internetu do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. 

Dodatkowe oświadczenie o adresie osób uprawnionych do reprezentacji 
spółki oraz jej wspólników 

Od 15 marca 2018 roku do wniosku KRS o wpis osób reprezentujących podmiot, 
likwidatorów i prokurentów należy dołączyć oświadczenia tych osób obejmujące 
zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. Każdorazowa zmiana adresu 
podlega zgłoszeniu, w odpowiednim oświadczeniu, do sądu rejestrowego.  
W przypadku niezłożenia oświadczenia aktualizującego doręczenia będą 
dokonywane na adresy wskazane uprzednio. 

Dodatkowo, do zgłoszenia spółki kapitałowej do rejestru dołączyć należy listę osób 
uprawnionych do wyboru członków zarządu, obejmującą nazwiska i imiona oraz 
adresy do doręczeń, a w przypadku gdy uprawniona będzie osoba prawna, imiona 
i nazwiska oraz adresy członków organu uprawnionego do jej reprezentowania. 
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Każdorazowa zmiana tych osób oraz ich danych podlega zgłoszeniu do sądu 

rejestrowego. 

Podmioty wpisane do KRS przed datą wejścia w życie ustawy zobowiązane są 
złożyć do akt rejestrowych aktualne oświadczenia, o których mowa powyżej,  
przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego – nie później jednak niż  

w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. nie później niż do  
15 września 2019 roku, chyba że informacja o adresie do doręczeń znajduje się 
już w aktach rejestrowych. 

Wymóg niekaralności w stosunku do prokurentów 

Obecnie osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wskazane  
w Kodeksie spółek handlowych nie mogą pełnić funkcji członka zarządu, rady 
nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatora. Od 1 października 2018 roku 
powyższy zakres zostanie poszerzony o funkcję prokurenta. Powyższa zmiana, 
zgodnie z uzasadnieniem, ma na celu ukrócenie omijania przepisów poprzez 

powierzenie osobom skazanym funkcji prokurenta, umożliwiającej bieżące 
zarządzanie spółką. 

Obowiązek składania wniosków KRS w formie elektronicznej   

Od 1 marca 2020 roku wszelkie wnioski do rejestru przedsiębiorców oraz 
dokumenty stanowiące podstawę wpisu składane będą przez internet. Dokumenty 
będą musiały zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Każde pismo niewniesione  
w formie elektronicznej nie wywoła skutków prawnych. Wykorzystanie nowych 
technologii w relacji strony z sądem przyczynić ma się do skrócenia czasu trwania 

postępowania, w szczególności poprzez wprowadzenie komunikacji elektronicznej. 
Zarówno wezwania kierowane do strony (zarządzenia, postanowienia), jak 
i orzeczenia kończące postępowanie będą wydawane i doręczane w postaci 
elektronicznej. 

Akta rejestrowe w postaci elektronicznej  

Od 1 marca 2020 roku akta rejestrowe dla podmiotów wpisanych do rejestru 
przedsiębiorców oraz podmiotów, które dopiero po tej dacie zostaną do niego 

wpisane, będą prowadzone i dostępne wyłącznie w postaci elektronicznej.  
Akta udostępniane za pośrednictwem internetu będą ogólnodostępne.  

 

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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