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Postêpowanie w sprawach rejestrowych w kontekœcie
ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym
1. Dotychczas postêpowanie rejestrowe by³o regulowane w ró¿nych
aktach normatywnych.
Zgodnie z realizowanym za³o¿eniem, ¿e wszystkie przepisy dotycz¹ce
problematyki procesowej winny byæ objête przez jeden akt prawny, jakim
jest kodeks postêpowania cywilnego, wprowadzono do tego kodeksu ca³y
dzia³ VI pod nazw¹ „Postêpowanie rejestrowe” (art. 6941 – art. 6948) na
podstawie art. 63 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
S¹dowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm., dalej
u.KRS). Moc¹ tej ustawy utworzono Krajowy Rejestr S¹dowy, który
sk³ada siê z:
1) rejestru przedsiêbiorców,
2) rejestru stowarzyszeñ, innych organizacji spo³ecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zak³adów opieki zdrowotnej,
3) rejestru d³u¿ników niewyp³acalnych.
Powo³ana ustawa w art. 36 dok³adnie okreœla przedsiêbiorców, do
których siê j¹ stosuje.
Kwestia rejestru stowarzyszeñ i innych organizacji spo³ecznych zosta³a uregulowana w art. 49-54, a zagadnienie rejestru d³u¿ników niewyp³acalnych unormowano w art. 55-60 omawianej ustawy.
Krajowy Rejestr S¹dowy prowadz¹ w systemie informacyjnym s¹dy
rejestrowe (s¹dy gospodarcze), obejmuj¹ce sw¹ w³aœciwoœci¹ ca³y obszar województwa lub jego czêœæ.
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Na podstawie art. 20 pkt 6 u.s.p. Minister Sprawiedliwoœci w drodze
rozporz¹dzenia, kieruj¹c siê liczb¹ spraw wp³ywaj¹cych do s¹dów rejestrowych oraz wzglêdami ekonomicznymi postêpowania rejestrowego,
mo¿e powierzyæ wprowadzenie Krajowego Rejestru S¹dowego jednemu
z s¹dów rejonowych (s¹dów gospodarczych) dla obszaru w³aœciwoœci
dwu lub wiêcej tych s¹dów lub czêœci ich obszarów.
Wykorzystuj¹c te uprawnienie, Minister rozporz¹dzeniem z dnia 27
wrzeœnia 2001 r. w sprawie utworzenia s¹dów gospodarczych (Dz.U.
Nr 116, poz. 1247) utworzy³ wydzia³y gospodarcze do prowadzenia
Krajowego Rejestru S¹dowego (s¹dy rejestrowe) w nastêpuj¹cych miejscowoœciach: S¹d Rejonowy w Bia³ymstoku, S¹d Rejonowy w BielskuBia³ej, S¹d Rejonowy w Bydgoszczy, S¹d Rejonowy w Gdañsku, S¹d
Rejonowy w Gliwicach, S¹d Rejonowy w Katowicach, S¹d Rejonowy
w Kielcach, S¹d Rejonowy w Koszalinie, S¹d Rejonowy dla Krakowa
– Œródmieœcia, S¹d Rejonowy w Lublinie, S¹d Rejonowy dla £odzi –
Œródmieœcie, S¹d Rejonowy w Olsztynie, S¹d Rejonowy w Opolu, S¹d
Rejonowy w Poznaniu, S¹d Rejonowy w Rzeszowie, S¹d Rejonowy
w Szczecinie, S¹d Rejonowy w Toruniu, S¹d Rejonowy dla Wroc³awia
– Fabrycznej oraz S¹d Rejonowy w Zielonej Górze.
Przepisy o postêpowaniu rejestrowym (art. 6941 i nast. k.p.c.) stosuje
siê nie tylko do spraw o wpis w Krajowym Rejestrze S¹dowym, ale
i odpowiednio do innych postêpowañ rejestrowych prowadzonych przez
s¹dy, je¿eli przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej.
Spoœród tych innych postêpowañ rejestrowych nale¿y wymieniæ rejestry:
1) handlowy (rozporz¹dzenie Prezydenta RP z 1934 r., Dz.U. Nr 57,
poz. 502 oraz rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 1 lipca
1934 r. Dz.U. Nr 59, poz. 511 ze zm. w zw. z art. VIII ust. 2 i art. X
przepisów wprow. k.p.c.);
2) przedsiêbiorstw pañstwowych (ustawa z dnia 25 wrzeœnia 1981 r.
o przedsiêbiorstwach pañstwowych, tekst jedn.: Dz.U. z 1991 r. Nr 18,
poz. 80 oraz rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 10 XII 1992 r.
w sprawie prowadzenia rejestru przedsiêbiorstw pañstwowych, Dz.U. Nr
96, poz. 473);
3) izb gospodarczych (art. 8-10 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach
gospodarczych, Dz.U. Nr 35, poz. 195 ze zm. oraz rozporz¹dzenie Mi-
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nistra Sprawiedliwoœci z dnia 20 lipca 1989 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru izb gospodarczych – Dz.U. Nr 49, poz. 283);
4) zwi¹zków zawodowych (art. 14-18 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.,
Dz.U. Nr 55, poz. 234; zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, Nr 153,
poz. 1277, Nr 240, poz. 2052 oraz Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 2
sierpnia 1991 r. w sprawie postêpowania dotycz¹cego rejestracji zwi¹zków zawodowych, Dz.U. Nr 77, poz. 340);
5) publicznych zak³adów opieki zdrowotnej (art. 52 ustawy z dnia 30
sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej, Dz.U. Nr 91, poz. 408
oraz rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 5 lutego 1992 r.
w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestrów publicznych zak³adów
opieki zdrowotnej, Dz.U. Nr 16, poz. 66);
6) zastawów (ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawów, Dz.U. Nr 149, poz. 703 oraz rozporz¹dzenie Ministra
Sprawiedliwoœci z dnia 15 paŸdziernika 1997 r. w sprawie szczegó³owej
organizacji sposobów prowadzenia rejestrów zastawów, Dz.U. Nr 134,
poz. 892);
7) Kas Chorych (art. 67 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Dz.U. Nr 28, poz. 153 ze zm. oraz
rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie
wymagañ, jakie powinien spe³niaæ wniosek o wpis do rejestru Kas Chorych i Krajowego Zwi¹zku Kas Chorych oraz wzoru i sposobu prowadzenia rejestru, Dz.U. Nr 152, poz. 988);
8) ewidencji partii politycznych (art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o partiach politycznych, Dz.U. Nr 98, poz. 604 oraz rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 6 paŸdziernika 1997 r. w sprawie
wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji partii politycznych oraz szczegó³owych zasad prowadzenia tej ewidencji).
Jakkolwiek postêpowanie rejestrowe, uregulowane w dziale VI, zosta³o umieszczone w ksiêdze drugiej kodeksu postêpowania cywilnego
pod nazw¹ „Postêpowanie nieprocesowe”, to art. 508 k.p.c., okreœlaj¹cy
w³aœciwoœæ s¹du, nie ma zastosowania. W sprawach rejestrowych deroguje
go jako przepis szczególny art. 6942 k.p.c.
W œwietle tego ostatniego przepisu, w³aœciwoœæ s¹du rejestrowego
oparta zosta³a na przes³ance miejsca zamieszkania lub siedzibie podmiotu,
którego wpis dotyczy. Wspomniana w³aœciwoœæ ma charakter wy³¹czny,
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wskutek tego nie mo¿e byæ zmieniona w drodze umowy lub przez s¹d
z urzêdu, co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego
(por. np. orzeczenie z dnia 25 lutego 1997 r., OSNC 1997, nr 6-7, poz.
88).
Legitymacjê do z³o¿enia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru
S¹dowego ma podmiot podlegaj¹cy wpisowi do tego rejestru, chyba ¿e
przepisy szczególnie stanowi¹ inaczej.
Podmiot podlegaj¹cy wpisowi do Krajowego Rejestru S¹dowego jest
zawsze uczestnikiem postêpowania, a wiêc i wtedy, gdy nie jest wnioskodawc¹. WypowiedŸ ta nie odnosi siê do innych osób zainteresowanych w rozumieniu art. 510 § 2 k.p.c., gdy¿ przepis ten nie ma zastosowania w postêpowaniu rejestrowym (art. 6943 § 2 k.p.c.).
Gdyby jednak osoba nieznana z miejsca pobytu wskazana zosta³a przez
wnioskodawcê jako uczestnik postêpowania, s¹d zobowi¹zany by³by
ustanowiæ dla niej kuratora z urzêdu (bli¿ej o zasadach ustanowienia kuratora
dla osób nieznanych z miejsca pobytu K. Korzan, Kurator w postêpowaniu
cywilnym, Warszawa 1966, s. 124-143).
Wnioski o wpis do Krajowego Rejestru S¹dowego podmioty legitymowane sk³adaj¹ na urzêdowych formularzach. Formularze okreœla rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U.
Nr 118, poz. 1247; zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 95, poz. 842). Zapewniaj¹
je tym podmiotom gminy w ramach zadañ zleconych (art. 2 ust. 2 pkt 2
u.KRS z dnia 20 sierpnia 1997 r.).
S¹ równie¿ udostêpnione w siedzibach s¹dów (art. 19 ust. 5 cytowanej
u.KRS z dnia 20 sierpnia 1997 r.).
Wniosek niez³o¿ony na urzêdowym formularzu lub nieprawid³owo
wype³niony podlega zwrotowi bez wzywania do uzupe³nienia braków.
Jeœli zwrot nast¹pi³ przy pierwszym wpisie do rejestru, mo¿e byæ on
ponownie z³o¿ony w terminie 7 dni od daty dorêczenia zarz¹dzenia o zwrocie. Wniosek wolny od braków wywo³uje skutek od daty pierwszego
wniesienia. Skutek taki nie nastêpuje w razie kolejnego zwrotu wniosku.
Artyku³ 35 u.KRS zobowi¹zuje osobê fizyczn¹, aby zamieœci³a we
wniosku o wpis do rejestru, poza swoim nazwiskiem i imieniem, identyfikator nadany w systemie ewidencji ludnoœci, zwany PESEL, a inne
podmioty do podania numeru identyfikacyjnego w rejestrze podmiotów
gospodarki narodowej, na podstawie przepisów o statystyce publicznej,
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zwanego REGON, a jeœli podmiot jest zarejestrowany w rejestrze – tak¿e
jego numer.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e art. 6944 wprowadza ograniczenia dowodowe
obowi¹zuj¹ce w postêpowaniu rejestrowym. Wymaga bowiem, aby dokumenty, na podstawie których dokonuje siê wpisu do Krajowego Rejestru S¹dowego, by³y orygina³ami albo poœwiadczonymi urzêdowo odpisami
lub wyci¹gami dokumentów. Urzêdowego poœwiadczenia prawid³owoœci
dokumentów dokonuje notariusz (art. 96 pkt 1 ustawy z dnia 14 lutego
1991 r. – Prawo o notariacie, tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz.
369). Ponadto prawo poœwiadczenia owych dokumentów przys³uguje
tak¿e konsulom Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 19 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów, sporz¹dzonej
w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r., ratyfikowanej przez Polskê dnia 23
kwietnia 1982 r. (Dz.U. Nr 13, poz. 98; patrz art. 5 lit. f Konwencji
wiedeñskiej o stosunkach konsularnych, sporz¹dzonej w Wiedniu dnia 24
kwietnia 1963 r., ratyfikowanej przez Polskê dnia 23 kwietnia 1982 r.,
Dz.U. Nr 13, poz. 98). Uprawnieñ do dokonywania takich poœwiadczeñ
nie przyznaje jednak przewodnicz¹cemu zarz¹du gminy rozporz¹dzenie
Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie sporz¹dzenia niektórych poœwiadczeñ przez organy samorz¹du terytorialnego
i banki (Dz.U. Nr 33, poz. 148).
Wpis do Krajowego Rejestru S¹dowego nastêpuje na podstawie postanowienia. Treœæ wpisu s¹d rejestrowy ustala w sposób zwiêz³y, umo¿liwiaj¹cy wprowadzenie go do programu komputerowego (§ 198 regulaminu s¹dowego). S¹d rejestrowy nie uzasadnia postanowieñ co do istoty
sprawy, ca³kowicie uwzglêdniaj¹cych wniosek o wpis do rejestru, natomiast uzasadnieniu podlegaj¹ postanowienia uwzglêdniaj¹ce wniosek tylko
czêœciowo oraz postanowienia co do istoty sprawy wydane z urzêdu,
jak np. w sytuacji z art. 45 u.KRS (patrz tak¿e art. 6946 k.p.c.).
Do rozpoznawania œrodków odwo³awczych w sprawach rejestrowych w postêpowaniu apelacyjnym stosuje siê przepisy art. 367-391
k.p.c., z daleko id¹c¹ odrêbnoœci¹, która polega na wy³¹czeniu stosowania
art. 386 k.p.c. Wy³¹czenie to sprawia, ¿e w razie uwzglêdnienia œrodka
odwo³awczego od orzeczenia wydanego w postêpowaniu rejestrowym,
dotycz¹cego wpisu do Krajowego Rejestru S¹dowego, s¹d apelacyjny
jako s¹d drugiej instancji mo¿e dzia³aæ jedynie kasacyjnie, to znaczy wolno
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mu tylko uchyliæ zaskar¿one orzeczenie i przekazaæ sprawê do ponownego rozpoznania s¹dowi rejestrowemu, który z nakazu ustawy obowi¹zany jest uwzglêdniæ wskazanie s¹du drugiej instancji oraz aktualny w chwili
orzekania stan rejestru. Wynika to expressis verbis z art. 6947 k.p.c.
Kasacja do S¹du Najwy¿szego, g³ównie od orzeczeñ oddalaj¹cych
apelacjê, mo¿e byæ wniesiona jedynie od postanowieñ s¹du rejestrowego
zarówno w sprawie wpisu, jak i wykreœlenia z rejestru podmiotu podlegaj¹cego rejestracji.
Problem kosztów postêpowania rejestracyjnego zosta³ unormowany
w art. 6948 k.p.c. z daleko id¹cymi odrêbnoœciami od regulacji kosztów
w procesie (art. 98 i nast. k.p.c.), w postêpowaniu nieprocesowym (art. 520
k.p.c.) oraz w postêpowaniu egzekucyjnym (art. 770 k.p.c.).
W Krajowym Rejestrze S¹dowym podstawowe znaczenie ma funkcja
informacyjna, zwana przez art. 4 cytowanej ustawy z dnia 20 sierpnia
1997 r. Centraln¹ Informacj¹.
Zadaniem Centralnej Informacji jest:
1) utworzenie i eksploatacja po³¹czeñ rejestru w systemie informatycznym,
2) prowadzenie zbioru informacji rejestru,
3) udzielanie informacji z rejestru,
4) przekazywanie z urzêdu organom samorz¹du gminnego, w³aœciwym wed³ug miejsca zamieszkania (siedziby) przedsiêbiorcy, danych
z rejestru o wpisaniu przedsiêbiorcy i jego wykreœlenie wraz z adresem
i przedmiotem dzia³alnoœci w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia tych
danych do rejestru.
Centralna Informacja wydaje odp³atne odpisy, wyci¹gi, zaœwiadczenia
z rejestru, które maj¹ moc dokumentów wydawanych przez s¹d. Nawiasem, nale¿y podkreœliæ, ¿e Centralna Informacja pe³ni funkcjê instytucji.
Zasady i tryb udostêpnienia informacji gospodarczych dotycz¹cych
wiarygodnoœci p³atniczej innych przedsiêbiorców i konsumentów,
w szczególnoœci danych o zw³oce w wykonywaniu zobowi¹zañ pieniê¿nych, nieoznaczonym w chwili przeznaczenia tych danych do udostêpnienia, okreœla ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostêpnianiu informacji
gospodarczych (Dz.U. Nr 50, poz. 424).
W œwietle art. 8 u.KRS, rejestr jest jawny. Ka¿dy bowiem ma prawo
otrzymaæ poœwiadczone odpisy, wyci¹gi i zaœwiadczenia o danych za-
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wartych w rejestrze, jak równie¿ przegl¹daæ akta rejestrowe oraz zapoznaæ siê z wzorami podpisów osób upowa¿nionych do reprezentowania
podmiotu wpisanego do rejestru (art. 10-11 u.KRS z dnia 20 sierpnia
1997 r.).
Je¿eli w rejestrze s¹ zamieszczone dane niedopuszczalne ze wzglêdu
na obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, s¹d rejonowy, po wys³uchaniu zainteresowanych osób na posiedzeniu lub po wezwaniu do oœwiadczenia
pisemnego, wykreœla z urzêdu te dane (art. 12 cytowanej ustawy). Tak¿e
z urzêdu prostuje wpis zawieraj¹cy oczywiste b³êdy lub niezgodnoœci
z treœci¹ postanowienia s¹du. Podobnie z urzêdu podlegaj¹ wykreœleniu
zamieszczone w rejestrze dane niedopuszczalne ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.
Z wyj¹tkiem wpisów do rejestru, dotycz¹cych wpisanych w nim osób
fizycznych wykonuj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, wszelkie inne wpisy
podlegaj¹ obowi¹zkowi og³oszenia w Monitorze S¹dowym i Gospodarczym. Od dnia og³oszenia w Monitorze nikt nie mo¿e zas³aniaæ siê nieznajomoœci¹ og³oszonych wpisów.
Wpisy do rejestru korzystaj¹ z domniemania prawdziwoœci. W razie
gdy dane wpisane do rejestru s¹ niezgodne z prawd¹, nie mo¿na skutecznie broniæ siê wobec osoby trzeciej dzia³aj¹cej w dobrej wierze zarzutem,
¿e dane te nie s¹ prawdziwe, poniewa¿ podmiot zobowi¹zany zaniedba³
niezw³ocznie wyst¹piæ z wnioskiem o sprostowanie, uzupe³nienie lub wykreœlenie wpisu.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e podmiot wpisany do rejestru ponosi odpowiedzialnoœæ za szkodê wyrz¹dzon¹ zg³oszeniem nieprawdziwych danych,
je¿eli podlega³y obowi¹zkowi wpisu na jego wniosek, a tak¿e za niezg³oszeniem danych podlegaj¹cych obowi¹zkowi wpisu do rejestru w ustawowym terminie, chyba ¿e szkoda nast¹pi³a wskutek si³y wy¿szej albo
wy³¹cznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za któr¹ nie ponosi
odpowiedzialnoœci.
W razie gdy do rejestru jest wpisana osobowa spó³ka handlowa, odpowiedzialnoœæ za powy¿sz¹ szkodê ponosz¹ solidarnie ze spó³k¹ osoby
odpowiadaj¹ce za jej zobowi¹zania ca³ym swoim maj¹tkiem (art. 18 u.KRS
z dnia 20 sierpnia 1997 r.).
Zgodnie z treœci¹ art. 20 tej ustawy, wpis do rejestru polega na
wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w po-
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stanowieniu s¹du rejestrowego niezw³ocznie po jego wydaniu. Wpis jest
dokonany z chwil¹ zamieszczenia danych w rejestrze.
WypowiedŸ ta odnosi siê równie¿ do wykreœlenia wpisu, poniewa¿
w œwietle art. 20 ust. 4 cytowanej ustawy wykreœlenie jest równie¿ wpisem.
Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e w sprawach, w których postanowienia
s¹du rejestrowego s¹ skuteczne i wykonalne z chwil¹ uprawomocnienia,
wraz z wpisem do rejestru zamieszcza siê wzmiankê o jego nieprawomocnoœci.
Po uprawomocnieniu siê postanowienia w przedmiocie wpisu do
rejestru, dokonuje siê wzmianki w sprawach, o których mowa w art.
12 ust. 3, art. 24 ust. 3 i w art. 41, oraz w sprawach dotycz¹cych wpisu
d³u¿nika do rejestru d³u¿ników niewyp³acalnych. W przytoczonych wypadkach datê uprawomocnienia siê postanowienia w przedmiocie wpisu
wpisuje siê z urzêdu (art. 20 ust. 3 u.KRS z dnia 20 sierpnia 1977 r.).
Artyku³ 21 tej ustawy nak³ada na organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, s¹dy, banki, komorników i notariuszy obowi¹zek niezw³ocznego informowania s¹du rejestrowego o zdarzeniach, które podlegaj¹
obowi¹zkowi wpisu do rejestru z urzêdu.
W razie stwierdzenia przez s¹d rejestrowy, ¿e dane wskazane we
wniosku o wpis w zakresie oznaczonym w art. 24 u.KRS nie zosta³y
z³o¿one pomimo up³ywu terminu, s¹d rejestrowy wzywa obowi¹zanych
do ich z³o¿enia, wyznaczaj¹c dodatkowy 7-dniowy termin pod rygorem
wymierzenia grzywny, przewidzianej w przepisach kodeksu postêpowania cywilnego o egzekucji œwiadczeñ niepieniê¿nych. Grzywna mo¿e byæ
ponowiona. Przepisu art. 1052 zd. 2 i art. 1053 k.p.c. nie stosuje siê.
Jeœli œrodki w postaci na³o¿onej grzywny nie spowoduj¹ z³o¿enia
wniosku o wpis lub dokumentów, których z³o¿enie jest obowi¹zkowe,
a w rejestrze jest zamieszony wpis niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, s¹d rejestrowy wykreœla ten wpis z urzêdu.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeœli dokumenty stanowi¹ce podstawê wpisu znajduj¹ siê w aktach rejestrowych i odpowiadaj¹
rzeczywistemu stanowi rzeczy, s¹d rejestrowy mo¿e dokonaæ wpisu
z urzêdu. Jest te¿ uprawniony do ustanowienia kuratora, je¿eli pomimo
zastosowanych grzywien osobowa spó³ka handlowa wpisana do rejestru
nie wykonuje obowi¹zków okreœlonych art. 24 ust. 1 u.KRS. Mo¿e z urzêdu
z wa¿nych powodów orzec o rozwi¹zaniu spó³ki oraz ustanowiæ dla niej
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kuratora na okres nie przekraczaj¹cy roku, z prawem przed³u¿enia o 6
miesiêcy, je¿eli czynnoœci kuratora nie mog¹ zostaæ zakoñczone przed
up³ywem okresu, na który zosta³ ustanowiony. Postanowienie s¹du rejestrowego o ustanowieniu kuratora jest skuteczne z chwil¹ jego wydania.
Prezesi s¹dów okrêgowych prowadz¹ w swoich okrêgach listy kandydatów na kuratorów.
Minister Sprawiedliwoœci okreœla w drodze rozporz¹dzenia kwalifikacje wymagane od kandydatów na kuratorów, sposób prowadzenia ich
listy i wykaz danych ujawnionych na liœcie, maj¹c na uwadze gwarancje
nale¿ytego wykonywania obowi¹zków przez te osoby.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e na postanowienie s¹du rejestrowego w przedmiocie stosowania grzywny, o której mowa w art. 24, oraz ustanowienia
kuratora, jego odwo³ania i odmowy odwo³ania przys³uguje za¿alenie.
Kurator mo¿e podj¹æ czynnoœci zmierzaj¹ce do likwidacji osoby
prawnej, je¿eli nie dojdzie do wyboru lub powo³ania jej w³adz w terminie
trzech miesiêcy od dnia ustanowienia kuratora albo wybrane b¹dŸ powo³ane w³adze nie wykonuj¹ obowi¹zków przewidzianych w art. 24 ust.
1 u.KRS. Kurator jest równie¿ uprawniony do z³o¿enia do w³aœciwego
s¹du wniosku o og³oszeniu upad³oœci osoby prawnej, dla której zosta³
ustanowiony, je¿eli stwierdzi, ¿e istniej¹ ku temu przes³anki.
Kuratorowi przys³uguje prawo do wynagrodzenia za jego dzia³alnoœæ
oraz zwrot uzasadnionych wydatków, które poniós³ w zwi¹zku ze swoj¹
dzia³alnoœci¹. Wyp³ata tych nale¿noœci obci¹¿a solidarnie osobê prawn¹,
dla której kurator zosta³ ustanowiony, oraz cz³onków jej organu pe³ni¹cych funkcjê zarz¹du. Postanowienie o przyznaniu kuratorowi wynagrodzenia wydanego przez s¹d rejestrowy jest podstaw¹ do prowadzenia
egzekucji. Doln¹ i górn¹ granicê wynagrodzenia okreœla Minister Sprawiedliwoœci w drodze rozporz¹dzenia (art. 33 u.KRS).
Podmioty wpisane do rejestru s¹ zobowi¹zane umieszczaæ w oœwiadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swej dzia³alnoœci do oznaczonych osób, dane okreœlone w art. 34 u.KRS pod sankcj¹ grzywny,
która nie mo¿e przekroczyæ 5 000 z³.
W œwietle art. 41 u.KRS, w dziale 4 rejestru przedsiêbiorców zamieszcza siê m.in. dane:
1) zaleg³oœci podatkowe i celne objête egzekucj¹, je¿eli dochodzona
nale¿noœæ nie zosta³a uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczêcia
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egzekucji, datê wszczêcia egzekucji tych nale¿noœci oraz wysokoœæ pozosta³ych do wyegzekwowania kwot, datê i sposób zakoñczenia egzekucji;
2) nale¿noœci, do poboru których jest obowi¹zany Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, objête egzekucj¹, je¿eli dochodzona nale¿noœæ nie zosta³a
uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczêcia egzekucji, datê wszczêcia
egzekucji tych nale¿noœci, wysokoœæ pozosta³ych do wyegzekwowania
kwot, datê i sposób zakoñczenia egzekucji oraz inne dane wymienione
w powo³anym wy¿ej art. 41.
Dane, o których mowa w tym ostatnim przepisie, mog¹ byæ wykreœlone w wypadku, gdy po dokonaniu wpisu zapad³o orzeczenie lub decyzja
administracyjna, z których wynika, ¿e wpisane do tego rejestru nale¿noœci
nie istniej¹ b¹dŸ wygas³o zobowi¹zanie, z którego wynikaj¹, albo gdy tytu³
wykonawczy, stanowi¹cy podstawê wpisu, zosta³ prawomocnym orzeczeniem s¹du pozbawiony wykonalnoœci. Wygaœniêcie zobowi¹zania
powinno byæ stwierdzone orzeczeniem lub zaœwiadczeniem w³aœciwego
organu b¹dŸ oœwiadczeniem d³u¿nika i wierzyciela.
Wpisy dokonane w dziale 4 rejestru przedsiêbiorców s¹d wykreœla
z urzêdu po up³ywie 7 lat od dnia wpisu (art. 46 u.KRS).
Tak¿e z urzêdu i w tym samym terminie podlegaj¹ wykreœlenia wpisy
dokonane w rejestrze d³u¿ników niewyp³acalnych (art. 60 u.KRS).
Nale¿y dokonaæ jeszcze jednego spostrze¿enia, które wyp³ywa z art.
86 omawianej ustawy. Artyku³ ten stanowi, ¿e ilekroæ w przepisie ustaw
innych ni¿ wymienione w niniejszym rozdziale jest mowa w rejestrach:
handlowym, przedsiêbiorstw pañstwowych, stowarzyszeñ, fundacji oraz
ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej rozumie siê przez to Krajowy Rejestr
S¹dowy.
Do kosztów postêpowania rejestrowego stosuje siê ustawê z dnia
13.06.1967 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.:
Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88), rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci
z dnia 27 marca 2002 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wysokoœci
wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 44, poz. 416),
rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci w sprawie op³at kancelaryjnych
w sprawach cywilnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 41, poz. 187, Nr 119,
poz. 576), rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
29 grudnia 1993 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci op³aty sta³ej i op³aty
kancelaryjnej w postêpowaniu w sprawach rejestrowych oraz sposobu
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uiszczania nale¿noœci z tytu³u kosztów tego postêpowania (Dz.U. z 1994 r.
Nr 95, poz. 320).
Warto zwróciæ uwagê, ¿e postêpowanie rejestrowe dla spó³ek jawnych, spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ i spó³ek akcyjnych prowadzi siê wed³ug dotychczasowych przepisów. Mam na uwadze rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 21 lipca 1934 r. o rejestrze
handlowym (Dz.U. z 1950 r. Nr 54, poz. 493). O ile przepisy te nie
stanowi¹ inaczej, do postêpowania rejestrowego stosuje siê przepisy
postêpowania nieprocesowego (art. X § 1 p.w.k.p.c.). S¹dem prowadz¹cym rejestr jest rejonowy s¹d gospodarczy.
Rejestr handlowy ewidencjonuj¹cy podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ jest czynnikiem porz¹dkuj¹cym obrót prawny. Rejestr ów
by³ znany od wieków, jednak¿e w nowoczesnej postaci ukszta³towa³ siê
w XIX wieku. Jego konstrukcja zosta³a okreœlona w kodeksie handlowym
oraz w cytowanym rozporz¹dzeniu o rejestrze handlowym. Korzysta
z wiarygodnoœci zapisów w nim dokonanych, wskutek czego, ze wzglêdu na jego jawnoœæ, dostarcza niezbêdnych informacji w obrocie prawnym.
Wiarygodnoœæ wpisów dokonanych w rejestrze oraz publiczny ich
charakter zobowi¹zuj¹ do dokonywania rzetelnych i obiektywnych wpisów.
Chodzi tu o wpisy przez prawo przewidziane i odzwierciedlaj¹ce okolicznoœci ju¿ istniej¹ce, a nie przysz³e, których powstanie dopiero siê
przewiduje (art. 13 k.h.).
Skoro wiarygodnoœæ wpisów do rejestru wyp³ywa z zasady domniemania prawdziwoœci ich dokonywania, to zgodnie z dalsz¹ zasad¹, znan¹
pod nazw¹ zasady zupe³noœci, wszelkie przewidziane przez prawo wpisy
winny byæ rzetelne, a przede wszystkim pe³ne.
Wszelka opiesza³oœæ wpisów przy jednoczesnym wadliwym udokumentowaniu wy³¹cza odpowiedzialnoœæ osób trzecich, które przy podejmowaniu czynnoœci dzia³ali z pe³nym zaufaniem do wpisów w rejestrze
(art. 24 k.h.).
Jak widaæ, wiarê publiczn¹ wpisu powo³any przepis ogranicza na
niekorzyœæ spó³ki. Spó³ka bowiem nie mo¿e zas³aniaæ siê wobec dzia³aj¹cych w dobrej wierze osób trzecich zarzutem, ¿e dane wpisane zgodnie
z jej zg³oszeniem nie s¹ prawdziwe. Je¿eli zaœ dane wpisano do rejestru
niezgodnie ze zg³oszeniem spó³ki lub bez jej zg³oszenia, spó³ka nie mo¿e
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wysuwaæ zarzutu przeciw dzia³aj¹cym w dobrej wierze osobom trzecim,
¿e dane te nie s¹ prawdziwe, gdy zaniedba³a, aby wyst¹piæ niezw³ocznie
z wnioskiem o sprostowanie lub wykreœlenie wpisu.
W zwi¹zku z tego rodzaju zaniedbaniami, z opóŸnionym zg³aszaniem
zmian, brakami kadrowymi w s¹dowych wydzia³ach rejestrowych prowadz¹cych wprost do „zastoju” w tych dzia³ach, w piœmiennictwie mówi
siê o w¹tpliwej wiarygodnoœci, a nawet o dramacie rejestrowym, z silnym
podkreœleniem, ¿e rejestr handlowy to nie tylko problem dla petenta, ale
i przede wszystkim dla zg³aszaj¹cego wniosek o wpis czy wykreœlenie
z rejestru.
Niektórzy autorzy wobec bezradnoœci s¹dów w przyœpieszeniu wpisów
zastanawiaj¹ siê nad tym, czy w ogóle s¹d powinien prowadziæ ksiêgi
wieczyste. Nie widz¹ nic nadzwyczajnego w prowadzeniu ksi¹g rejestrowych poza s¹downictwem powszechnym. Innymi s³owy, w celu rzekomego odci¹¿enia s¹dów sugeruj¹ przekazanie tych ksi¹g organom administracyjnym. Dla atrakcyjnoœci propozycji powo³uj¹ siê na inne kraje
(Holandiê, Angliê), gdzie urzêdnicy administracyjni prowadz¹ rejestry.
Koncepcjê tego rodzaju za³o¿enia a priori nale¿y odrzuciæ. Nie urzeka
ona urokiem nowoœci. By³a bowiem znana u nas od dawna. Od ponad
30 lat Ministerstwo Finansów prowadzi³o rejestry dla wszystkich przedsiêbiorstw pañstwowych, rozliczaj¹cych siê centralnie z bud¿etem pañstwa, wydzia³y finansowe urzêdów wojewódzkich prowadzi³y rejestry dla
przedsiêbiorstw rozliczanych przez bud¿ety terenowe, natomiast Polska
Izba Handlu Zagranicznego prowadzi³a rejestr dla przedsiêbiorstw handlu
zagranicznego.
Poniewa¿ rejestry te nie spe³nia³y przewidywanej funkcji, w 1981 r.
kompetencje do dokonywania czynnoœci rejestrowych w przedstawionym zakresie przekazano s¹dom powszechnym.
W tych warunkach przekazanie spraw rejestrowych ponownie do
w³aœciwoœci organów administracyjnych by³oby wyrazem bezkrytycznego powrotu do tego, co nie zda³o egzaminu w praktycznej dzia³alnoœci.
Ponadto takie przekazanie kolidowa³oby z ogóln¹ tendencj¹ do przejmowania od organów administracyjnych wszystkich spraw cywilnych przez
s¹dy powszechne.
Zamiast wracaæ do nieudanych rozwi¹zañ w przesz³oœci, nale¿y zabezpieczyæ w s¹dach obsadê kadrow¹ w sposób zapewniaj¹cy prowa-

20

Postêpowanie w sprawach rejestrowych w kontekœcie ustawy...

dzenie rejestrów zgodnie z celem, dla którego instytucja ta zosta³a w naszym systemie prawnym (tak z reszt¹, jak i w innych) wprowadzona.
Pomijaj¹c dalsze rozwa¿ania na ten temat, nale¿y podkreœliæ, ¿e dokonywanie wpisów jest oparte na zasadzie zg³oszenia przez osoby do tego
obowi¹zane. W myœl bowiem art. 14 k.h., wpisów do rejestru handlowego dokonuje siê na podstawie zg³oszeñ, chyba ¿e prawo przewiduje
wpis z urzêdu.
Zg³oszenie do rejestru winno zawieraæ dok³adny adres osoby zg³aszaj¹cej wniosek (§ 48 rozporz¹dzenia o rejestrze handlowym). Winno te¿
byæ dokonywane osobiœcie w s¹dzie b¹dŸ podawane na piœmie. W wypadku
nieosobistego zg³oszenia, podpisy zg³aszaj¹cych winny byæ uwierzytelnione notarialnie, je¿eli ich wzory nie znajduj¹ siê w s¹dzie rejestrowym.
2. Tryb zak³adania i rejestracji spó³dzielni reguluj¹ art. 6-14 i inne
przepisy ustawy z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spó³dzielcze (tekst jedn.:
Dz.U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288; zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2058,
zwanej dalej pr. spó³dz. lub ustaw¹) oraz rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 23.03.1995 r. w sprawie sposobu prowadzenia s¹dowego rejestru spó³dzielni (Dz.U. Nr 23, poz. 129).
Jest rzecz¹ charakterystyczn¹, ¿e prawo spó³dzielcze przewiduje
prowadzenie dwóch rejestrów spó³dzielni.
W art. 8a pr. spó³dz. prowadzenie rejestru spó³dzielni zosta³o powierzone radzie spó³dzielczej, z prawem okreœlenia zasad prowadzenia rejestru. Rejestr ów ma charakter ewidencyjny. Dla aktualizacji ewidencji
wskazane jest przekazywanie Krajowej Radzie Spó³dzielczej danych z s¹dowych rejestrów spó³dzielczych.
Krajowa Rada Spó³dzielcza dzia³a na podstawie statutu, który obowi¹zuje od chwili stwierdzenia jego zgodnoœci z prawem przez S¹d Okrêgowy w Warszawie w postêpowaniu nieprocesowym. W razie stwierdzenia niezgodnoœci s¹d wyznaczy termin do usuniêcia lub zmiany
postanowieñ niezgodnych z prawem (art. 259a pr. spó³dz.). Po bezskutecznym up³ywie terminu statut zostanie zwrócony w trybie art. 130
w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.
Naczelna Rada Spó³dzielcza jest naczelnym organem samorz¹dowym.
Do jej zadañ nale¿y reprezentowanie polskiego ruchu spó³dzielczego w kraju
i za granic¹, inicjowanie i rozwijanie wspó³pracy miêdzy spó³dzielniami
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oraz dokonywanie innych czynnoœci, o których mowa w art. 259 pr.
spó³dz. Krajowa Rada Spó³dzielcza posiada osobowoœæ prawn¹ z mocy
samego prawa (art. 259a § 1). Od rejestru prowadzone przez ni¹ nale¿y
odró¿niæ rejestr s¹dowy. Prowadzi go s¹d rejestrowy, którym jest s¹d
rejonowy. Przebieg postêpowania rejestrowego reguluje powo³ane wy¿ej
rozporz¹dzenie. Dawniej potrzebne by³o do za³o¿enia spó³dzielni oœwiadczenia o celowoœci jej prowadzenia, które wydawa³ w³aœciwy Centralny
Zwi¹zek Spó³dzielni. Wobec rezygnacji przez ustawodawcê z ¿¹dania
takiego oœwiadczenia oraz zamieszczenia w statucie klauzuli terenu dzia³alnoœci, obecnie wpisuje siê do rejestru przedmiot dzia³alnoœci spó³dzielni,
czas jej trwania, wysokoœæ i liczbê udzia³ów, które cz³onek powinien
wnieœæ itp.
Zg³oszeniu do rejestru i wpisaniu podlegaj¹ tak¿e dane dotycz¹ce
po³¹czenia siê spó³dzielni, podzia³u spó³dzielni, likwidacji, upad³oœci, imiona i nazwiska likwidatorów, imiê i nazwisko syndyka upad³oœci. Do zg³oszenia zmian i uzupe³nieñ koniecznych danych obowi¹zany jest zarz¹d lub
likwidator w ci¹gu dwóch tygodni od dnia powstania tych zmian lub
uzupe³nieñ. Niedope³nienie w tym zakresie obowi¹zków poci¹ga za sob¹
sankcjê w postaci wymierzenia przez s¹d rejonowy grzywny (art. 10 pr.
spó³dz.). Na postanowienie s¹du o na³o¿enie kary porz¹dkowej s³u¿y
za¿alenie (art. 10 ust. 6 pr. spó³dz.).
Wiara publiczna wpisu do rejestru, który – jak wiadomo – ma charakter konstytutywny, w³¹cza mo¿liwoœæ zas³aniania siê przez osoby trzecie
nieznajomoœci¹ danych wpisanych do rejestru, chyba ¿e dowiod¹, i¿
wiedzieæ o nich nie mog³y (art. 12 ust. 1 ustawy). WypowiedŸ ta dotyczy
wy³¹cznie wpisów rzeczywistych. Artyku³ 12 § 2 ustawy stwierdza, ¿e
dane, o których mowa w art. 10 § 1 i 2, a które nie zosta³y wpisane
do rejestru, nie wywo³uj¹ skutków prawnych wobec osób trzecich, chyba
¿e udowodniono, i¿ o nich wiedzia³y. Zosta³ tu, co ³atwo zauwa¿yæ,
przerzucony ciê¿ar dowodu w zestawieniu z sytuacj¹ przewidzian¹ w § 1
tego artyku³u.
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawieraæ dok³adne dane, potrzebne do wype³nienia poszczególnych rubryk rejestru. Do wniosku
powinny byæ do³¹czone dokumenty stanowi¹ce podstawê wpisu. Je¿eli
brak lub wady wniosku nie zostan¹ usuniête w terminie, s¹d rejestrowy
odmówi wpisu do rejestru (§ 6 i 9 rozporz¹dzenia).
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Podstawê wpisu stanowi¹, tak jak dotychczas, wy³¹cznie dokumenty
(§ 6 i 9 rozporz¹dzenia). W postanowieniu zarz¹dzaj¹cym wpis s¹d
zamieszcza dos³own¹ treœæ wpisu oraz podaje rubrykê ksiêgi rejestrowej,
w której ma byæ dokonany. S¹d mo¿e w treœci wpisu powo³aæ siê na
dokument z³o¿ony do akt rejestrowych. Powo³ane dokumenty uwa¿a siê
wówczas za objête treœci¹ wpisu (§ 7 rozporz¹dzenia).
Postanowienie zarz¹dzaj¹ce wpis jest skuteczne z chwil¹ jego wydania
(§ 13 rozporz¹dzenia). Powo³any przepis stanowi wyj¹tek od przewidzianej w art. 521 § 1 k.p.c. zasady, w myœl której postanowienie s¹du
orzekaj¹cego co do istoty sprawy staje siê skuteczne dopiero po uprawomocnieniu siê. Postanowienie zarz¹dzaj¹ce wpis s¹d uzasadnia tylko
na wniosek (§ 14 rozporz¹dzenia).
Nale¿y podkreœliæ, ¿e przepisy dotycz¹ce wpisu stosuje siê odpowiednio do wykreœlenia wpisu (§ 14 i § 15 rozporz¹dzenia). Wpis do rejestru
ma charakter konstytutywny, poniewa¿ spó³dzielnia nabywa osobowoœæ
prawn¹ z chwil¹ wpisania do rejestru s¹dowego (art. 11 pr. spó³dz.), tj.
podobnie jak do rejestru Zwi¹zku Rewizyjnego (art. 240 § 4 tego prawa).
W postêpowaniu rejestrowym stosuje siê odpowiednio przepisy kodeksu
postêpowania rejestrowego o postêpowaniu nieprocesowym (§ 7 rozporz¹dzenia). Postanowienia dotycz¹ce wpisania do rejestru lub wykreœlenia
z niego jako rozstrzygaj¹ce sprawê co do istoty podlegaj¹ zaskar¿eniu
w drodze apelacji (art. 518 k.p.c.).
Paragraf 17 rozporz¹dzenia, odmiennie ni¿ art. 130 § 1 k.p.c., wy³¹cza
mo¿liwoœæ reformatoryjnego dzia³ania s¹du w drugiej instancji. S¹d ten
mo¿e albo oddaliæ apelacjê od postanowienia zarz¹dzaj¹cego wpis, albo
uchyliæ postanowienie. Charakterystyczn¹ jest rzecz¹, ¿e uchylenie mo¿e
nast¹piæ wbrew zasadzie reformationis in peius, wyra¿onej w art. 382
k.p.c., na niekorzyœæ skar¿¹cego.
S¹d rejonowy jest zwi¹zany na mocy art. 389 k.p.c. wytycznymi s¹du
drugiej instancji tylko w razie okolicznoœci faktycznych, w stopniu dezaktualizuj¹cym te wytyczne. Taka dezaktualizacja zachodzi miêdzy innymi
w razie wp³yniêcia zg³oszenia, które powodowa³oby wykreœlenie wpisu
w razie jego dokonania.
Apelacja przys³uguje te¿ od postanowienia odmawiaj¹cego wpisu
z powodu nieusuniêcia braków we wniosku lub w statucie.
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Wpisów, jak i innych czynnoœci rejestrowych, dokonuje sekretarz
s¹dowy na podstawie orzeczeñ s¹dowych (§ 4 rozporz¹dzenia).
3. Rejestracjê zwi¹zków zawodowych reguluje kilka przepisów ustawy z dnia 23.05.1991 r. o zwi¹zkach zawodowych (Dz.U. z 1991 r.
Nr 55, poz. 234, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, Nr 153, poz. 1271, Nr
240, poz. 2052). W œwietle tej ustawy, wszystkie zwi¹zki podlegaj¹
rejestracji.
Rejestracja dzia³a twórczo, powoduje bowiem, ¿e zwi¹zek zawodowy
nabywa osobowoœæ prawn¹ oraz prawo do dzia³ania z dniem zarejestrowania. Pracownicy zak³adu pracy, zamierzaj¹cy za³o¿yæ zwi¹zek zawodowy, po podjêciu uchwa³y o za³o¿eniu zwi¹zku wybieraj¹ ze swego
grona komitet za³o¿ycielski i uchwalaj¹ statut. Statut okreœla nazwê przez
wskazanie ga³êzi pracy, rodzaju zatrudnienia lub zawodu zrzeszonych
pracowników, a ponadto siedzibê, terytorialny lub podmiotowy zakres
dzia³ania oraz cele zwi¹zku, zasady nabywania i utraty cz³onkostwa, prawa
i obowi¹zki cz³onków, strukturê organizacyjn¹, w³adze zwi¹zkowe, tryb
dokonywania ich wyboru i odwo³ywania, Ÿród³a finansowania dzia³alnoœci
zwi¹zku, zasady uchwalania i zmiany statutu oraz sposób rozwi¹zania
zwi¹zku (art. 12 i art. 18 ustawy o zwi¹zkach zawodowych).
Komitet za³o¿ycielski wystêpuje z wnioskiem o rejestracjê zwi¹zku do
w³aœciwego miejscowo s¹du okrêgowego w terminie 30 dni od dnia jego
utworzenia. Po bezskutecznym up³ywie terminu uchwa³a o utworzeniu
zwi¹zku zawodowego traci moc. S¹d odmówi rejestracji zwi¹zku zawodowego, je¿eli nie zosta³y spe³nione wymagania okreœlone w art. 12 i 13
lub je¿eli statut zwi¹zku nie jest zgodny z przepisami ustawy. Do odmowy
dojdzie równie¿ wtedy, gdy wnioskodawca z naruszeniem § 6 ust. 2
rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 02.08.1991 r. w sprawie
postêpowania dotycz¹cego rejestru zwi¹zków zawodowych (Dz.U. Nr
77, poz. 340) nie dotyczy to:
1) uchwa³y o za³o¿eniu zwi¹zku,
2) wykazu osób wchodz¹cych w sk³ad komitetu za³o¿ycielskiego,
zawieraj¹cego imiona i nazwiska, miejsce zamieszkania oraz ich podpisy,
3) statutu zwi¹zku w dwóch egzemplarzach, ze wskazaniem daty jego
uchwalenia (§ 5, 6 i 10 rozporz¹dzenia).
Do rozpoznania spraw zwi¹zku i jego wykreœlenia stosuje siê odpowiednio przepisy kodeksu postêpowania cywilnego w postêpowaniu
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nieprocesowym. Artyku³ 18 ust. 2 ustawy stanowi, ¿e sprawy te powinny
byæ rozpoznane w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku. Postanowienia rozstrzygaj¹ce o rejestracji zwi¹zku lub o jego wykreœleniu z rejestru
s¹ orzeczeniami rozstrzygaj¹cymi istotê sprawy. S³u¿y wiêc od tego
postanowienia œrodek odwo³awczy do s¹du apelacyjnego (art. 1 ust. 3
i art. 17 ust. 3). Ustawa wyraŸnie zaznacza, kiedy zwi¹zek mo¿e byæ
wykreœlony z rejestru. Do tego wykreœlenia mo¿e dojœæ albo z urzêdu
albo na wniosek, w zale¿noœci od przyczyn stanowi¹cych jego podstawê.
Z urzêdu s¹d okrêgowy wykreœla zwi¹zek zawodowy z rejestru:
1) w razie podjêcia w sposób przewidziany w statucie uchwa³y o rozwi¹zaniu zwi¹zku;
2) je¿eli liczba cz³onków zwi¹zku utrzyma siê poni¿ej dziesiêciu osób
d³u¿ej ni¿ przez trzy miesi¹ce; w celu umo¿liwienia wszczêcia postêpowania w tej sprawie w³aœciwy organ zwi¹zku zawodowego powinien
zawiadomiæ s¹d o wymienionych okolicznoœciach.
Wykreœlenie z rejestru równie¿ jest wpisem, dlatego § 14 rozporz¹dzenia stanowi, ¿e przepisy dotycz¹ce wpisu w poszczególnych rubrykach rejestru stosuje siê odpowiednio do wykreœlenia wpisów w tych
rubrykach.
Zwi¹zki zawodowe maj¹ mo¿liwoœæ ³¹czenia siê w ogólnokrajowe
organizacje zwi¹zkowe. Organizacje te mog¹ byæ tworzone jako organizacje pracowników zatrudnionych w danej ga³êzi pracy, w danym rodzaju
zatrudnienia lub zawodzie, zrzeszonych w dzia³aj¹cych dotychczas organizacjach zwi¹zkowych w zak³adach pracy.
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