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Natalia Bana

Notariusz a postêpowanie rejestrowe
1. Aktualna kognicja s¹du rejestrowego, czyli gdzie wyznaczono
jej granice

£aciñski zwrot cognitio dawniej by³ rozumiany jako poszukiwanie,
rozpoznawanie, dochodzenie s¹dowe, wyrok1. Obecne znaczenie tego
s³owa nie uleg³o zmianie poza tym, ¿e rozumie siê przez nie przede
wszystkim ogó³ czynnoci procesowych, podejmowanych przez sêdziego, które maj¹ na celu ustalenie stanu faktycznego2. Taka aktywnoæ
ze strony organów wymiaru sprawiedliwoci nie mo¿e byæ podejmowana
w oderwaniu od przepisów prawnych, reguluj¹cych zarówno ich organizacjê, jak i zakres spraw, które s¹ im przekazane do rozpoznania.
W przypadku s¹du rejestrowego takim aktem prawnym jest ustawa z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym3. Wyjania ona, ¿e
s¹dy rejonowe (gospodarcze), dzia³aj¹ce na obszarze ca³ego województwa lub jego czêci, maj¹ status rejestrowych organów wymiaru sprawiedliwoci.

S³ownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, Warszawa 1971, s. 362.
http://portalwiedzy.onet.pl/
3
Art. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym brzmi: 1. Rejestr prowadz¹ w systemie informatycznym s¹dy rejonowe (s¹dy gospodarcze), obejmuj¹c swoj¹ w³aciwoci¹
obszar województwa lub jego czêci, zwane dalej s¹dami rejestrowymi (...)
1

2
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Przedmiotem ich postêpowania jest badanie, czy do³¹czone do wniosku o wpis dokumenty s¹ zgodne z przepisami prawa; dokonuje siê tego
pod k¹tem zarówno formalnoprawnym, jak i merytorycznym, czyli dotycz¹cym treci tych dokumentów4. Oprócz wymogu stwierdzenia zgodnoci z prawem danych, na postawie których s¹d wydaje postanowienie
o dokonanie wpisu, bada siê równie¿ ich zgodnoæ z rzeczywistym stanem
rzeczy. Organ rejestrowy dokonuje tego w nastêpuj¹cym zakresie5:
a) nazwisko i imiona, a tak¿e numer w powszechnym elektronicznym
systemie ewidencji ludnoci, zwany numerem PESEL  je¿eli wpis dotyczy osoby fizycznej,
b) nazwê lub firmê oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze
podmiotów gospodarki narodowej, na podstawie przepisów o statystyce
publicznej, zwany numerem REGON, a je¿eli podmiot jest zarejestrowany
w Rejestrze, to równie¿ numer, pod jakim jest tam wpisany  je¿eli wpisywany podmiot nie jest osob¹ fizyczn¹.
W pozosta³ej czêci rzetelnoæ danych zawartych we wniosku i do³¹czonych do niego dokumentach s¹d rejestrowy bada tylko wtedy, gdy
podejmie uzasadnione w¹tpliwoci co do ich zgodnoci z rzeczywistym
stanem rzeczy.
Równie wa¿ne znaczenie ma dla omawianej kognicji s¹du rejestrowego
treæ ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.6
W tym akcie prawnym uregulowane jest postêpowanie rejestrowe, bê4
Art. 23 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym brzmi: S¹d rejestrowy bada,
czy do³¹czone do wniosku dokumenty s¹ zgodne pod wzglêdem formy i treci z przepisami
prawa.
5
Art. 23 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym w zwi¹zku z art. 35 tej ustawy.
Art. 23 brzmi: S¹d rejestrowy bada, czy dane wskazane we wniosku o wpis do Rejestru
w zakresie okrelonym w art. 35 s¹ prawdziwe. ( ); art. 35 brzmi: Ilekroæ do Rejestru
wpisuje siê: 1) osobê fizyczn¹  zamieszcza siê nazwisko i imiona oraz identyfikator
nadany w systemie ewidencji ludnoci, zwany dalej numerem PESEL, 2) inny podmiot
ni¿ okrelony w pkt 1)  zamieszcza siê nazwê lub firmê oraz numer identyfikacyjny
nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, na podstawie przepisów o statystyce
publicznej, zwany dalej numerem REGON, a je¿eli podmiot jest zarejestrowany w Rejestrze
 tak¿e jego numer w Rejestrze.
6
Art. 7 ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym brzmi: Do postêpowania przed
s¹dami rejestrowymi stosuje siê przepisy Kodeksu postêpowania cywilnego o postêpowaniu nieprocesowym, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
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d¹ce nieprocesowym trybem rozpoznawania spraw, a ujête w nastêpuj¹ce
jednostki redakcyjne: art. 6941-6948, dzia³ VI, tytu³ II, ksiêga II. Zawarta
jest tutaj legalna definicja pojêcia sprawy rejestrowe, które zgodnie z treci¹
kodeksu stanowi¹ przedmiot postêpowania o wpis w Krajowym Rejestrze
S¹dowym7. Ponadto w tej samej ksiêdze uregulowane s¹ przepisy ogólne,
które dotycz¹: wszczêcia postêpowania, w³aciwoci rzeczowej, miejscowej, sk³adu s¹du, referendarzy s¹dowych, uczestników, wymogów
formalnych dotycz¹cych wniosku, jego zwrotu lub cofniêcia, niestawiennictwa uczestników, posiedzeñ s¹dowych, dowodów, orzeczeñ, ich
uzasadniania i dorêczania, skargi na orzeczenie referendarza, terminów,
skargi kasacyjnej, kosztów, skutecznoci, wykonalnoci, prawomocnoci, wznowienia postêpowania i przegl¹dania akt8.
Warto tutaj wyjaniæ, w jakiej kolejnoci powinny byæ w zakresie
postêpowania rejestrowego stosowane poszczególne akty prawne. Z pewnoci¹ fundamentalne znaczenie ma tutaj ustawa o Krajowym Rejestrze
S¹dowym i zgodnie z zasad¹ lex specialis derogat legi generali jest ona
stosowana przed przepisami kodeksu postêpowania cywilnego. W ramach tego ostatniego aktu prawnego nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e postêpowanie nieprocesowe jest równorzêdnym trybem postêpowania rozpoznawczego w odniesieniu do procesu9. W zwi¹zku z powy¿szym,
zastosowanie do postêpowania rejestrowego znajd¹ równie¿ przepisy reguluj¹ce proces. Normatywnym wyrazem tego jest art. 13 k.p.c., który
stanowi, ¿e przepisy dotycz¹ce procesu maj¹ odpowiednie zastosowanie
do wszelkich innych trybów postêpowañ, które uregulowane s¹ w omawianym kodeksie10. Dzieje siê tak jednak tylko w tym zakresie, który nie
7
Art. 6941 kodeksu postêpowania cywilnego brzmi: § 1. Przepisy zawarte w dziale
niniejszym stosuje siê do postêpowania w sprawach o wpis w Krajowym Rejestrze S¹dowym
(sprawach rejestrowych). § 2. Przepisy niniejszego dzia³u stosuje siê odpowiednio do innych
postêpowañ rejestrowych prowadzonych przez s¹dy, je¿eli przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej.
8
Patrz Ksiêga II. Postêpowanie nieprocesowe, Tytu³ I. Przepisy ogólne, art. 506-525
k.p.c.
9
E. M a r s z a ³ k o w s k a - K r z e , Postêpowanie nieprocesowe, [w:] H. M ¹ d r z a k,
D. K r u p a, E. M a r s z a ³ k o w s k a - K r z e , Postêpowanie cywilne, Warszawa 2003,
s. 290.
10
Art. 13 k.p.c. brzmi: § 1. S¹d rozpoznaje sprawy w procesie, chyba ¿e ustawa
stanowi inaczej. W wypadkach przewidzianych w ustawie s¹d rozpoznaje sprawy wed³ug
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jest uregulowany przez przepisy szczególne. Takie rozwi¹zanie jest wynikiem kompleksowego uregulowania trybu procesowego w kodeksie
postêpowania cywilnego. Mamy tu do czynienia z dwustopniowym
odes³aniem (sensu largo). Przede wszystkim stosuje siê przepisy szczególne  kodeksowe, a tak¿e pozakodeksowe (lex specialis), a gdy ich
nie ma  przepisy ogólne (lex generalis). Gdy i te przepisy zagadnienia
nie reguluj¹, powinno siê zastosowaæ przepisy o procesie (lex subsidiaria)11. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e w omawianej hierarchii róde³ prawa
równorzêdn¹ pozycjê do ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym zajmuj¹ te akty prawne, które odnosz¹ siê do podmiotów podlegaj¹cych
rejestracji; za przyk³ad mo¿e tu pos³u¿yæ kodeks spó³ek handlowych.
W ten sposób zarysowa³a nam siê normatywnie uregulowana kognicja
s¹du rejestrowego. Mo¿na tutaj dostrzec kilkucz³onow¹ strukturê. Jej
zasadniczym podzia³em jest wyró¿nienie zarówno zakresu podmiotowego, jak i przedmiotowego omawianego tematu. Do pierwszego zaliczymy
po jednej stronie s¹d gospodarczy, prowadz¹cy Rejestr, a po drugiej
podmiot, którego dane maj¹ byæ w nim umieszczone. Ustawodawca nie
pozostawia w tym zakresie dowolnoci, enumeratywnie wyliczaj¹c, kto
podlega rejestrowaniu12. Kolejnym cz³onem jest zakres spraw podlegaj¹cych rozpoznaniu w tego typu postêpowaniu, co stanowi jego przedmiot. W ramach omawianej struktury nie mo¿na równie¿ zapomnieæ
o regulacji odnosz¹cej siê do tego, w jaki sposób przeprowadziæ procedurê rejestracyjn¹, aby zachowaæ zasadê legalnoci wyra¿on¹ w Konstytucji RP, stanowi¹c¹, ¿e organy wymiaru sprawiedliwoci dzia³aj¹ na
podstawie i w granicach prawa13.
W³anie zasiêg spraw, którymi objête jest postêpowanie rejestrowe,
a tak¿e normatywne uregulowanie dotycz¹ce jego prawid³owego przebiegu uczyniê przedmiotem dalszych rozwa¿añ. Podejmujê siê dokonaæ

przepisów o postêpowaniach odrêbnych. § 2. Przepisy o procesie stosuje siê odpowiednio
do innych rodzajów postêpowañ unormowanych w niniejszym kodeksie, chyba ¿e przepisy
szczególne stanowi¹ inaczej.
11
E. M a r s z a ³ k o w s k a - K r z e , Postêpowanie , s. 291.
12
Art. 1, 36, 49, 55 ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym.
13
Art. 7 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 brzmi: Organy w³adzy publicznej
dzia³aj¹ w granicach i na podstawie prawa.
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tego pod k¹tem porównania Krajowego Rejestru S¹dowego z podobnymi
instytucjami funkcjonuj¹cymi w innych krajach Unii Europejskiej. Wspomniana komparatystyka ma dotyczyæ g³ównie zakresu kognicji polskiego
s¹du rejestrowego z iloci¹ spraw pozostaj¹cych w kompetencji podmiotów, które moc¹ swoich przepisów krajowych s¹ odpowiedzialne za prowadzenie takiego publicznego zbioru danych. Przy tej okazji zwrócê uwagê
na to, kogo i w jakim zakresie mo¿na obci¹¿yæ obowi¹zkami zwi¹zanymi
z procedura rejestracyjn¹, tak aby u³atwiæ dostêp do zbioru danych, a tak¿e
przyspieszyæ i usprawniæ przebieg tego postêpowania. Ponadto warto
równie¿ omówiæ tematykê rodzajów wpisów, które s¹ wynikiem postêpowania rejestrowego i na podstawie których dane dotycz¹ce okrelonych przez prawo podmiotów staj¹ siê jawne.

2. Czy zakres przedmiotowy postêpowania rejestrowego nie
powinien ulec zmianie?

Przede wszystkim nale¿y wyjaniæ, na czym mog³aby polegaæ wspomniana zmiana. Z jednej strony mo¿e ona siê wi¹zaæ z poszerzeniem
uprawnieñ s¹du rejestrowego do badania prawdziwoci jeszcze innych
danych ni¿ te, które s¹ wymienione w art. 35 ustawy o KRS. Zgodnie
z treci¹ art. 17 wymienionego wy¿ej aktu prawnego domniemywa siê,
¿e dane zamieszczone w Rejestrze s¹ prawdziwe. Taki zapis normatywny
przerzuca ciê¿ar dowodu na ten podmiot, który podwa¿a rzetelnoæ
informacji zawartych w omawianym przez nas publicznym zbiorze danych.
Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e  pomimo i¿ mamy tutaj do czynienia z preasumptione iuris tantum  nale¿y zastanowiæ, siê czy badanie z urzêdu tylko
imienia i nazwiska, numeru PESEL, nazwy, firmy, numeru REGON, a w
niektórych przypadkach tak¿e numeru w Rejestrze jest w tym wypadku
wystarczaj¹ce? Potwierdzenie ich zgodnoci z rzeczywistoci¹ nastêpuje
w szybkim czasie. Decyduje o tym wykorzystanie systemów elektronicznych, dziêki którym mo¿na zweryfikowaæ wymienione powy¿ej dane na
serwerze Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji14. W pozosta³ym zakresie kryterium rzetelnoci, przy badaniu pozosta³ych informa14
L. C i u l k i n, A. J a k u b e c k i, N. K o w a l, Krajowy Rejestr S¹dowy i postêpowanie rejestrowe. Praktyczny komentarz, Warszawa 2002, s. 97.
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cji, które maj¹ staæ siê przedmiotem wpisu do Rejestru, jest brane pod
uwagê przez organy rejestrowe, tylko jeli te ostatnie powezm¹ uzasadnione w¹tpliwoci co do ich prawdziwoci. Nie ma tutaj obligatoryjnego
wymogu badania koherentnoci danych zawartych w formularzu zg³oszeniowym i do³¹czonych do niego dokumentach z rzeczywistym stanem
rzeczy.
Mo¿emy jednak hipotetycznie za³o¿yæ, ¿e zakres kognicji s¹du rejestrowego zostaje rozszerzony na inne informacje zwi¹zane z podmiotem
rejestrowanym, wobec których po zakoñczeniu tego postêpowania
nieprocesowego bêdzie obowi¹zywa³o domniemanie o ich prawdziwoci.
Za przyk³ad mo¿e tu pos³u¿yæ wpis do rejestru przedsiêbiorców spó³ki
z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹. S¹d móg³by dodatkowo badaæ przy
rejestracji wy¿ej wymienionego podmiotu gospodarczego rzetelnoæ informacji dotycz¹cej jego siedziby i adresu15; czy rzeczywicie wpisywana
do Rejestru spó³ka w organizacji ma prawo do korzystania z lokalu czy
pomieszczeñ, które oznaczy³a w formularzu zg³oszeniowym jako miejsce,
w którym znajduje siê jej organ zarz¹dzaj¹cy. Omawiane uprawnienie musi
byæ potwierdzone przez podmiot rejestrowany w odpowiednim dokumencie, którego obowi¹zek do³¹czenia do wniosku o pierwszy wpis nak³ada
ustawa o KRS16. Prawo to mo¿e wynikaæ ze stosunku najmu, dzier¿awy
b¹d te¿ stanowiæ w³asnoæ zg³oszonej do s¹du rejestrowego spó³ki. Przy
naszym hipotetycznym za³o¿eniu to w³anie ograny rejestruj¹ce powinny
zbadaæ, czy istnieje podstawa prawna, która pozwala spó³ce wykorzystywaæ dany adres jako miejsce oznaczenia siedziby. Z praktycznego
punktu widzenia s¹dy rejestrowe musia³yby zwracaæ siê do s¹dów
wieczystoksiêgowych o udzielenie informacji, kto jest w³acicielem danego lokalu, czy podlega on dzier¿awie lub jest wynajmowany  chyba
¿e do³¹czony przez rejestrowany podmiot dokument jest odpisem z ksi¹g
wieczystych, z którymi zwi¹zane jest domniemanie prawdziwoci danych
w nich zawartych. Nie ka¿da jednak nieruchomoæ w naszym kraju ma
15
Art. 166 § 1 pkt 1 k.s.h.) brzmi: Zg³oszenie spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ do s¹du rejestrowego powinno zawieraæ: firmê, siedzibê i adres spó³ki, (...).
16
Art. 19b ust. 2 ustawy o KRS brzmi: W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do
wniosku o pierwszy wpis do rejestru przedsiêbiorców wnioskodawca do³¹cza w szczególnoci umowê spó³ki oraz dokument potwierdzaj¹cy uprawnienie do korzystania z lokalu
lub nieruchomoci, w których znajduje siê jego siedziba.

37

Natalia Bana

ustanowion¹ ksiêgê wieczyst¹, nie ma te¿ ustawowego wymogu, aby
do³¹czaæ do formularza rejestrowego odpis z ksiêgi wieczystej, który
potwierdza³by prawo do korzystania z danej nieruchomoci czy lokalu.
Wymagania stawiane przez ustawê o KRS w omawianym przez nas zakresie
równie dobrze spe³nia umowa najmu czy sprzeda¿y miejsca stanowi¹cego siedzibê rejestrowanej spó³ki. Niewykluczone, ¿e nale¿a³oby w takiej
sytuacji mieæ osobiste powiadczenie, ¿e pod wskazanym adresem rzeczywicie urzêduje zarz¹d spó³ki z o.o. ubiegaj¹cej siê o wpis do rejestru
przedsiêbiorców, którego udziela³by odpowiednio upowa¿niony przez
organy rejestrowe pracownik s¹du.
Podobna sytuacja mia³aby miejsce, gdyby w zakres badania prawdziwoci zg³aszanych danych w³¹czyæ przedmiot dzia³alnoci rejestrowanego podmiotu gospodarczego. Powinien on byæ, zgodnie z wymogami
ustawy o KRS, oznaczony wed³ug Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoci17.
Jednak czy zg³oszony w formularzu przez konkretn¹ spó³kê zakres
prowadzonej dzia³alnoci pokrywa siê z t¹, która jest prowadzona rzeczywicie? Praktyk¹ stosowan¹ przez wspólników przyk³adowej spó³ki
z o.o. jest zamieszczanie w umowie tego podmiotu gospodarczego znacznie
szerszego zakresu dzia³alnoci ni¿ ten, który ma byæ naprawdê prowadzony. Jeli mia³by ten fakt podlegaæ sprawdzeniu, to pojawia siê tutaj
pytanie, kto mia³by byæ za to odpowiedzialny i jaki charakter powinna
przybraæ tego rodzaju kontrola. Czy powinna ona byæ przeprowadzona
przy dokonywaniu pierwszego wpisu, czy te¿ mieæ charakter nastêpczy?
Stwierdzenie nierzetelnoci w tym zakresie w trakcie postêpowania rejestrowego mog³oby zakoñczyæ siê wydaniem postanowienia odmawiaj¹cego wpisu danej spó³ki w organizacji do Rejestru albo te¿ wezwaniem
do usuniêcia niezgodnoci.
Przedmiotem obligatoryjnego badania pod k¹tem rzetelnoci przez s¹d
rejestrowy mo¿na by równie¿ uczyniæ wysokoæ kapita³u zak³adowego
ubiegaj¹cej siê o wpis spó³ki. W przypadku s³u¿¹cej na nam na ³amach
tego artyku³u za przyk³ad spó³ki z o.o. jego wysokoæ powinna wynosiæ
17
Art. 40 ustawy o KRS brzmi: W dziale 3 rejestru przedsiêbiorców zamieszcza siê
nastêpuj¹ce dane: 1) przedmiot dzia³alnoci wed³ug Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoci (PKD),
z tym ¿e w przypadku oddzia³ów przedsiêbiorców zagranicznych oraz g³ównych oddzia³ów
zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ okrela siê przedmiot dzia³alnoci oddzia³u, (...).
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50 000 z³otych. O ile pokrycie go w formie pieniê¿nej mo¿e nie budziæ
zastrze¿eñ ze strony organów wymiaru sprawiedliwoci, o tyle wnoszenie
tak zwanych aportów, czyli wk³adów niepieniê¿nych, mo¿e utrudniæ
jednoznacznie stwierdzenie, ¿e kapita³ zosta³ rzeczywicie w ca³oci pokryty. Aby dany wk³ad móg³ zostaæ wniesiony aportem do spó³ki, musz¹
byæ spe³nione kumulatywnie nastêpuj¹ce warunki:
 musi istnieæ mo¿liwoæ okrelenia wartoci wnoszonego prawa,
którym mo¿e byæ przyk³adowo prawo w³asnoci rzeczy ruchomych, do
jakich nale¿y sprzêt komputerowy;
 wymienione wy¿ej prawo musi byæ wycenione i umieszczone
w bilansie;
 powinno ono byæ prawem zbywalnym18;
 powinna istnieæ mo¿liwoæ ustanowienia tego prawa19.
Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e nigdzie nie jest podane, kto ma dokonaæ
wyceny wprowadzanej do spó³ki tytu³em wk³adu rzeczy ruchomej.
W praktyce dokonuj¹ tego sami wspólnicy, którzy nie zawsze maj¹ odpowiedni¹ wiedzê, a tak¿e interes w tym, aby podawana przez nich wartoæ
odpowiada³a jakim obiektywnym kryteriom, czyli by³a adekwatna na
przyk³ad do obowi¹zuj¹cych w danym momencie cen rynkowych. Jeli
rzeczywista wartoæ wk³adu jest ni¿sza ni¿ zdeklarowana w umowie
spó³ki, to za³o¿yciele spó³ki nie dope³nili wymogów stawianych przez
prawo, kapita³ zak³adowy wniesiony przez nich nie spe³nia funkcji gospodarczej, ekonomicznej, stanowi¹cej podstawê funkcjonowania spó³ki.
Wpisanie takiego kapita³u zak³adowego pozwala zas³oniæ jego rzeczywist¹
niepe³noæ za domniemaniem prawdziwoci danych umieszczonych
w Rejestrze; i tak to, co nierzeczywiste, staje siê przy pomocy odpowiedniej konstrukcji prawnej i bez w³aciwej aktywnoci ze strony organów
rejestrowych prawdziwe.
Celowo napisa³am na pocz¹tku rozwa¿añ dotycz¹cych zmian zakresu
przedmiotowego kognicji s¹du rejestrowego o zwiêkszaniu lub zmniejszaniu jego uprawnieñ. Jednak normatywne okrelenie tego, co wolno
E. M a r s z a ³ k o w s k a - K r z e , Postêpowanie , s. 267.
Szerzej E. M a r s z a ³ k o w s k a - K r z e , Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, [w:] J. O k o l s k i, J. J a c y s z y n, E. M a r s z a ³ k o w s k a - K r z e , S. K r z e , Leksykon kodeksu spó³ek handlowych, Wroc³aw 2005, s. 267.
18

19
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organom wymiaru sprawiedliwoci, sk³ada siê jednoczenie na wskazanie, jakie dzia³ania musz¹ podejmowaæ s¹dy rejestrowe, aby nie zosta³y
postawione przed zarzutem niedzia³ania na podstawie i w granicach prawa.
Co jest dla s¹du uprawnieniem, jest jednoczenie jego obowi¹zkiem,
zw³aszcza gdy nie pozostawi mu siê pola manewru w postaci mo¿liwoci podejmowania decyzji in concreto. Rozszerzenie zakresu obligatoryjnych dzia³añ, które musia³by podejmowaæ s¹d przy rejestrowaniu
poszczególnych podmiotów, na pewno wp³ynê³oby ujemnie na szybkoæ
i efektywnoæ tego postêpowania nieprocesowego.
Je¿eli postêpowanie rejestrowe nawet przy obecnym kszta³cie i zakresie kognicji s¹dów gospodarczych jest prowadzone zbyt opieszale, to
nie uwa¿am, aby rozwi¹zaniem tego problemu by³o zmniejszenie zakresu
spraw, które musz¹ zbadaæ wymienione wy¿ej organy wymiaru sprawiedliwoci. Mo¿e nale¿a³oby rozwa¿yæ, czy prowadzenie takiego publicznego zbioru danych, jakim jest Krajowy Rejestr S¹dowy, powinno le¿eæ
tylko i wy³¹cznie w gestii s¹dów?

3. Komu powierzyæ powadzenie rejestru?

Jeli zgodzimy siê z twierdzeniem, ¿e poszerzenie zakresu spraw
podlegaj¹cych badaniu przez s¹d w postêpowaniu rejestrowym znacznie
przed³u¿y to ostatnie, to mo¿e nale¿a³oby pomyleæ o racjonalnym podziale kompetencji, tak aby procedura rejestracyjna nie nale¿a³a do grona
przewlek³ych postêpowañ, aby Rejestr sam w sobie pe³ni³ funkcje, dla
których zosta³ utworzony, czyli informacyjn¹, kreatywn¹, zabezpieczaj¹c¹.
a) Na pocz¹tek referendarze s¹dowi
Z pewnoci¹ przyspieszeniu i usprawnieniu postêpowania rejestrowego s³u¿y urz¹d referendarza s¹dowego. W Europie znany jako Rechtspfleger, greffier, griffier, master, Gerichtsschreiber, secretarios judicales
pojawi³ siê w latach 20-tych, 30-tych, choæ niektórzy dopatruj¹ siê jego
istnienia ju¿ w prawie rzymskim20. W Polsce jego status okrela miêdzy
innymi art. 5091 k.p.c., który znajduje tutaj zastosowanie, jak ju¿ by³o
wczeniej napisane, poprzez art. 7 ustawy o KRS. Ustawodawca przyWiêcej na ten temat T. S t a w e c k i, Rejestry przedsiêbiorców w Europie, Warszawa
2004, s. 102.
20
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znaje referendarzom prawo do podejmowania czynnoci w postêpowaniu
rejestrowym. Nie jest to jednak niczym nieograniczony zakres spraw,
poniewa¿ sporód nich wy³¹czona zosta³a mo¿liwoæ prowadzenia rozprawy21. Jak widaæ, g³ównym celem pracy s¹dowego referendarza jest
odci¹¿enie sêdziów od dokonywania dzia³añ, które nie mieszcz¹ siê
w zakresie orzekania sensu stricto. Rzeczywicie, organy wymiaru sprawiedliwoci, zw³aszcza w postêpowaniach nieprocesowych, s¹ zobligowane do podejmowania dzia³añ o charakterze urzêdniczym, administracyjnym, niemaj¹cym na celu dokonania merytorycznych rozstrzygniêæ,
ale czêsto przeprowadzenie czynnoci o charakterze czysto technicznym.
Analizuj¹c polskie przepisy reguluj¹ce dzia³alnoæ referendarza, mo¿na
mówiæ o jego wzglêdnie samodzielnej pozycji. Podobnie jest to rozwi¹zane
w Niemczech, Austrii, Estonii. Instytucja referendarza, który zastêpuje
sêdziego, ale sam sêdzi¹ nie jest, ma wiêc doprowadziæ do znalezienia
rozs¹dnego kompromisu miêdzy rozbudowan¹ funkcj¹ ewidencyjn¹ rejestrów s¹dowych a ich funkcj¹ kontroln¹22. We Francji z kolei referendarze s¹dowi w zakresie swoich kompetencji s¹ uwa¿ani za sekretarzy,
którym nie przyznano wiêkszych, samodzielnych uprawnieñ.
To jednak, jaki charakter nadaæ urzêdowi referendarza s¹dowego,
pozostaje wewnêtrzn¹ spraw¹ poszczególnych porz¹dków krajowych,
najistotniejsze z omawianego punktu widzenia jest osi¹gniêcie celu, jaki
przywieca³ od samego pocz¹tku powo³aniu takiego funkcjonariusza do
organów wymiaru sprawiedliwoci, aby odci¹¿yæ je z zadañ na nie na³o¿onych, a tym samym przyspieszyæ postêpowanie. Tempo dzia³añ
podejmowanych w tej mierze ma niejednokrotnie istotne znaczenie,
zw³aszcza w tych systemach prawnych, w których rejestry pe³ni¹ funkcjê kreacyjn¹, a do których z pewnoci¹ mo¿emy zaliczyæ Krajowy Rejestr
S¹dowy.
b) Przede wszystkim notariusze
O ile wprowadzenie urzêdu referendarza jest bardzo s³usznym i skutecznym pomys³em, o tyle uwa¿am, ¿e nie rozwi¹za³o ono wszystkich

21
Art. 5091 § 2 k.p.c. brzmi: Czynnoci w postêpowaniu rejestrowym mo¿e wykonywaæ referendarz s¹dowy, z wy³¹czeniem prowadzenia rozprawy.
22
T. S t a w e c k i, Rejestry przedsiêbiorców , s. 104.
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problemów zwi¹zanych z prowadzeniem publicznego zbioru danych. Czy
s¹ jeszcze inne podmioty, którym mo¿na by powierzyæ jaki zakres obowi¹zków wynikaj¹cych z postêpowania rejestrowego? Czy mo¿e nale¿a³oby powo³aæ do ¿ycia nowy organ, który, maj¹c charakter administracyjny, prowadzi³by publiczny zbiór danych wskazanych przez prawo
podmiotów?
Pozytywn¹ odpowiedzi¹ na pierwsze z postawionych pytañ jest
wskazanie na notariuszy, którzy ju¿ w obecnym stanie prawnym odgrywaj¹ niema³¹ rolê w procedurze rejestracyjnej. Przejawia siê ona w realizacji
ustawowego wymogu zawierania pewnych umów stanowi¹cych podstawê wpisu do Rejestru w formie aktu notarialnego lub z³o¿enia podpisu
powiadczonego przez rejenta. Przyk³adem niech pozostanie wymieniana
wczeniej spó³ka z o.o., której umowa lub akt za³o¿ycielski w formie aktu
notarialnego jest wymagana przez przepisy kodeksu spó³ek handlowych23.
Podobnie jest z do³¹czeniem do wniosku wzorów podpisów prokurenta
lub osób upowa¿nionych do reprezentowania podmiotu, którego dane
maj¹ byæ zamieszczone w Rejestrze. Musz¹ one byæ notarialnie potwierdzone (alternatywnie mog¹ one byæ z³o¿one przed sêdzi¹ lub upowa¿nionym pracownikiem s¹du), a ten wymóg z kolei wprowadza ustawa
o Krajowym Rejestrze S¹dowym24.
Patrz¹c na rozwi¹zania funkcjonuj¹ce w innych krajach Europy,
zauwa¿amy, ¿e rola notariusza ma przede wszystkim zapewniæ legalnoæ
w zakresie kreowania opisywanych przez nas spó³ek kapita³owych.
W Holandii w tym celu zosta³y nawet wydane przez Ministra Sprawiedliwoci specjalne wytyczne dla notariuszy, które maj¹ zapewniæ jednolitoæ redagowanych przez rejentów statutów spó³ek, a w Hiszpanii notariusz
pe³ni funkcjê pe³nomocnika stron w tocz¹cym siê postêpowaniu rejestrowym. Belgia, Szwajcaria i W³ochy zobligowa³y w swoim systemie praw23
Art. 157 § 2 k.s.h. brzmi: Umowa spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ powinna byæ zawarta w formie aktu notarialnego.
24
Art. 19a ustawy o KRS brzmi: 1. Do wniosku o wpis podmiotu podlegaj¹cego
obowi¹zkowi wpisu do Rejestru do³¹cza siê uwierzytelnione notarialnie albo z³o¿one przed
sêdzi¹ lub upowa¿nionym pracownikiem s¹du wzory podpisów osób upowa¿nionych do
reprezentowania tego podmiotu lub prokurenta. 2. Przepisy ust. 1 stosuje siê równie¿
w przypadku zmiany osób upowa¿nionych do reprezentowania tego podmiotu wpisanego
do Rejestru lub prokurenta. (...)
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nym rejentów do sk³adania wniosków za ubiegaj¹ce siê o wpis podmioty25
Mo¿e i w naszym porz¹dku normatywnym nale¿a³oby rozwa¿yæ kwestiê
przerzucenia czêci obowi¹zków rejestrowych na notariuszy. Poniewa¿
posiadaj¹ oni odpowiedni¹ wiedzê prawnicz¹, sk³adane przez nich dokumenty z pewnoci¹ by³yby kompletne, a wnioski wnoszone do s¹du
nale¿ycie wype³nione. Taki stan rzeczy nie nara¿a³by na przyk³ad za³o¿ycieli spó³ki kapita³owej na odrzucenie wniosku o wpis z powodu braków
w zg³aszanych dokumentach, a tym samym nie udaremni³by, przynajmniej
tymczasowo, powstania nowej osoby prawnej. Ponadto rejenci mogliby
badaæ ju¿ na wstêpie rzetelnoæ owiadczeñ wspólników, sk³adanych
w treci statutów spó³ek, tak aby zapewniæ pewnoæ obrotu gospodarczego i unikn¹æ objêcia domniemaniem prawdziwoci nierzetelnych danych.
Notariusz jest przede wszystkim osob¹ wykonuj¹c¹ zawód zaufania
publicznego, wed³ug treci artyku³u 2 § 1 pr. o not. rejent korzysta
z ochrony, jaka przys³uguje funkcjonariuszom publicznym. W zwi¹zku
z powy¿szym warto zauwa¿yæ, ¿e mamy do czynienia z res publicum,
która w samej swojej nazwie powinna budziæ szacunek, a przede wszystkim zaufanie. Czy rzeczywicie jednak notariusze, jako grupa zawodowa,
mog¹ poszczyciæ siê tak¹ opini¹? Mylê, ¿e mo¿na na to pytanie udzieliæ
pozytywnej odpowiedzi. Rejenci s¹ powo³ani do dokonywania czynnoci,
które powinny przyj¹æ formê notarialn¹ ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce
w prawie wymogi; ustawodawca wprowadza je dla wywo³ania efektu
stabilnoci i pewnoci obrotu prawnego. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonywaæ w formie aktu notarialnego jakiekolwiek czynnoci,
które wywo³uj¹ skutki prawne26. W tym aspekcie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
podmioty, które zamierzaj¹ podejmowaæ aktywnoæ istotn¹ z punktu
widzenia prawa, niejednokrotnie decyduj¹ siê bez przymusu ustawodawcy nadaæ danej czynnoci charakter notarialny. Uwa¿am, ¿e powodem
takiego zachowania jest przede wszystkim zaufanie i pewnoæ, ¿e dzia³ania podejmowane w obecnoci notariusza maj¹ charakter legalny. Rejent
bowiem nie podejmie czynnoci, która mia³aby byæ sprzeczna z praT. S t a w e c k i, Rejestry przedsiêbiorców , s. 99-101.
Art. 2 § 1 brzmi: Notariusz w zakresie swoich uprawnieñ, o których mowa w art. 1,
dzia³a jako osoba zaufania publicznego, korzystaj¹c z ochrony przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
25

26
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wem27. Stanowi to gwarant dla naszych dzia³añ, ¿e nie zostan¹ one uznane
za niewa¿ne lub bezskuteczne z punktu widzenia przepisów prawnych.
Pytanie, jakie jednak jawi siê przy okazji niniejszych rozwa¿añ, dotyczy
konkretnych przypadków rejestracji spó³ek, chocia¿by tych, które maj¹
ograniczon¹ odpowiedzialnoæ, w skrócie sp. z o.o. Jeli wspólnicy w
sposób ewidentny zawy¿aj¹ wartoæ aportów wnoszonych do spó³ki celem
pokrycia kapita³u zak³adowego, czy rejent mo¿e odmówiæ dokonania
czynnoci, powo³uj¹c siê na treæ art. 81 pr. o not.? Przecie¿ sporz¹dzenie
w formie aktu notarialnego umowy spó³ki z o.o., której wartoæ kapita³u
zak³adowego nie bêdzie wynosi³a co najmniej 50 000 z³otych, bêdzie
sprzeczna z kodeksem spó³ek handlowych28. Takie ujêcie zagadnienia nie
mo¿e jednak doprowadzaæ do kuriozalnych sytuacji, w których notariusz
mia³by przyjmowaæ rolê rzeczoznawcy albo te¿ korzystaæ z pomocy
takiego profesjonalisty w celu sprawdzenia rynkowej wartoci wnoszonych przez wspólników aportów. Jeli jednak mamy do czynienia z przypadkiem oczywistego zawy¿enia wartoci wnoszonego wk³adu niepieniê¿nego, to mylê, ¿e taka sytuacja wymaga od notariusza odpowiedniej
reakcji; jeli polega³aby ona na odmowie dokonania czynnoci w³anie ze
wzglêdu na niespe³nienie przez wspólników okrelonych prawem wymogów, pozwoli³oby to na konwalidowanie b³êdów jeszcze przed rozpoczêciem w³aciwego postêpowania rejestrowego. Innym rozwi¹zaniem
dla omawianego przez nas kazusu mog³oby byæ wymaganie od za³o¿ycieli
spó³ki przedstawienia wyceny dokonanej przez rzeczoznawcê.
Kolejna interwencja notariusza przy formalizowaniu umowy lub aktu
za³o¿ycielskiego spó³ki z o.o. mog³aby dotyczyæ ustalenia zdolnoci do
czynnoci prawnych samych wspólników. W wietle przepisów prawa
o notariacie, jeli rejent powemie w¹tpliwoæ co do rzeczywistej zdolnoci do dokonania czynnoci wywo³uj¹cych skutki prawne, powinien
odmówiæ dokonania takiej czynnoci notarialnej29. Je¿eli bowiem oka¿e
Art. 81 pr. o not. brzmi: Notariusz odmówi dokonania czynnoci notarialnej
sprzecznej z prawem.
28
Art. 154 § 1 k.s.h. brzmi: Kapita³ zak³adowy spó³ki powinien wynosiæ co najmniej
50 000 z³otych.
29
Art. 86 pr. o not. brzmi: Notariuszowi nie wolno dokonywaæ czynnoci notarialnej,
jeli powemie w¹tpliwoæ, czy strona czynnoci notarialnej ma zdolnoæ do czynnoci
prawnych.
27
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siê ju¿ na etapie postêpowania rejestrowego, ¿e którykolwiek ze wspólników nie mia³ zdolnoci do czynnoci prawnych, to stanowi to przes³ankê do wydania postanowienia o odmowie wpisu do Krajowego Rejestru
S¹dowego. Jeli dosz³oby do zarejestrowania spó³ki, której wszyscy
za³o¿yciele nie mieliby w chwili podpisywania umowy zdolnoci do
czynnoci prawnych, stanowi to bezwzglêdn¹ podstawê dla s¹du rejestrowego do wydania orzeczenia o rozwi¹zaniu spó³ki kapita³owej. Taki
brak konwaliduje jedynie up³yw 5-letniego terminu, biegn¹cego od daty
wpisania podmiotu do Rejestru30. Jednak z jak¹ dok³adnoci¹ musi badaæ
notariusz zdolnoæ do czynnoci prawnych? Przepisy nie odpowiadaj¹ na
to pytanie w ¿aden sposób, wiêc nale¿a³oby odwo³aæ siê do praktyki.
Wylegitymowanie osób fizycznych nie powinno stanowiæ problemu, jednak
mo¿e siê on pojawiæ, jeli wspólnikami s¹ osoby prawne. Bêdzie wówczas
potrzebny aktualny wypis z rejestru s¹dowego, wskazuj¹cy na to, czy
dany podmiot mo¿e dokonywaæ poprzez swoje organy skutecznych
w wietle prawa czynnoci. Wracaj¹c do osób fizycznych, dla ustalenia
ich zdolnoci do dokonania danej czynnoci bêdzie równie¿ wa¿na ocena
jego komunikatywnoci i logicznego mylenia.
Ponadto notariusz sprawuje pieczê nad nale¿ytym zabezpieczeniem
praw i interesów stron czynnoci notarialnych. Jeli przedmiotem tej
czynnoci ma byæ za³o¿enie spó³ki, to notariusz w wietle treci przepisów prawa o notariacie powinien do³o¿yæ wszelkich starañ, aby w nastêpnej fazie zak³adania spó³ki, w postêpowaniu s¹dowym, nie wydano
postanowienia odmawiaj¹cego wpisu31. Tu mo¿e pojawiæ siê omawiany
wczeniej problem niew³aciwej wyceny aportów. Jeli notariusz zwróci³by uwagê, ¿e wartoæ wk³adu niepieniê¿nego jest zani¿ona, mog³oby
to uchroniæ wspólników przed wydaniem postanowienia o odmowie wpisu.
Poza tym taka reakcja zapobiega przede wszystkim interwencji urzêdu
Art. 21 § 1 k.s.h. brzmi: S¹d rejestrowy mo¿e orzec o rozwi¹zaniu wpisanej do
rejestru spó³ki kapita³owej w przypadku gdy: (...) 4) wszystkie osoby zawieraj¹ce umowê
spó³ki albo podpisuj¹ce statut nie mia³y zdolnoci do czynnoci prawnych w chwili ich
dokonywania. Art. 21 § 4 k.s.h. brzmi: Je¿eli braki, o których mowa w § 1 (...) spó³ka
nie mo¿e byæ rozwi¹zana, je¿eli od jej wpisu do rejestru up³ynê³o piêæ lat.
31
Art. 80 § 2 pr. o not. brzmi: Przy dokonywaniu czynnoci notarialnych notariusz
jest obowi¹zany czuwaæ nad nale¿ytym zabezpieczeniem praw i s³usznych interesów stron
oraz innych, dla których czynnoæ ta mo¿e powodowaæ skutki prawne.
30
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skarbowego, który bada wartoæ wnoszonych aportów i jeli stwierdzi,
¿e wspólnicy ustalili nierzeczywist¹ cenê przedmiotu stanowi¹cego aport
do spó³ki, upomni siê o nale¿ny podatek.
W wietle powy¿szych rozwa¿añ i analizy obowi¹zuj¹cego prawa
o notariacie mo¿na wyraziæ opiniê, ¿e podstaw¹ usprawnienia postêpowania rejestrowego na etapie dokonywania czynnoci notarialnych jest
w³aciwe wykorzystanie istniej¹cych przepisów prawnych. Ewentualne
zmiany mog¹ dotyczyæ uszczegó³owienia obowi¹zków rejestracyjnych,
które mia³yby obci¹¿aæ rejentów, a tym samym usprawniaæ zak³adanie
nowych podmiotów prawnych.
Uwa¿am, ¿e odpowied na pytanie, czy s³usznym rozwi¹zaniem jest
powierzenie prowadzenia spraw rejestrowych nowemu organowi nie
s¹dowemu, lecz administracyjnemu, powinna byæ negatywna. Po pierwsze, zbytnio obci¹¿y³oby to koszty funkcjonowania administracji jako takiej,
a tym samym pañstwa. Po drugie, powierzenie prowadzenia Rejestru
organom wymiaru sprawiedliwoci wi¹¿e siê z odpowiednio wykwalifikowanymi ludmi piastuj¹cymi tam swoje urzêdy, co zapewnia wysoki
profesjonalizm i rzetelnoæ podejmowanych czynnoci. Po trzecie, s¹dy
ciesz¹ siê zaufaniem publicznym, które odgrywa wa¿n¹ rolê przy zapewnieniu realizacji funkcji informacyjnej i gwarancyjnej Rejestru. Jednak
zwróciæ nale¿y uwagê na rolê notariusza, który tak naprawdê jest nie tylko
urzêdnikiem formalizuj¹cym postanowienia wspólników. Posiada on
ogromne pole manewru pozwalaj¹ce wyeliminowaæ b³êdy, których mogli
dopuciæ siê za³o¿yciele w tak zwanej menad¿erskiej fazie tworzenia spó³ki.
Notariusz powinien byæ pierwszym weryfikatorem legalnoci dzia³añ
podejmowanych przez wspólników tworzonego podmiotu prawnego. Nie
wi¹¿e siê to wcale z rozszerzaniem zakresu jego kognicji przy wykonywaniu czynnoci notarialnych, tylko z w³aciw¹ interpretacj¹ przepisów
prawa o notariacie. Zgodnie z ich treci¹ ju¿ na tym etapie mo¿na rozstrzygn¹æ, czy spó³ka w organizacji ma szansê uzyskaæ osobowoæ prawn¹,
czy te¿ postêpowanie rejestrowe zakoñczy siê dla niej przys³owiowym
fiaskiem. St¹d jeszcze raz chcia³abym zwróciæ uwagê na du¿y zakres
kompetencji notariuszy w fazie poprzedzaj¹cej s¹dow¹ procedurê zak³adania spó³ki, Dziêki nim mo¿na by w fazie sporz¹dzania aktu za³o¿ycielskiego zapobiec wezwaniom do uzupe³niania braków czy te¿ wydawaniu
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postanowieñ o odmowie wpisu lub wykreleniu spó³ki z rejestru, co
niew¹tpliwie przyspieszy³oby ca³¹ procedurê.

4. Czy orzeczenia wydawane przez s¹d rejestrowy musz¹ mieæ
konstytutywny skutek?

W omawianym przez nas temacie szybkoæ i sprawnoæ postêpowania odgrywa niezwykle wa¿n¹ rolê. Dzieje siê tak dlatego, ¿e w wyniku
dokonania odpowiedniego wpisu we w³aciwym Rejestrze powstaje nowy
podmiot prawny. Przytaczana wielokrotnie na ³amach tego artyku³u spó³ka
z o.o. niech i teraz pos³u¿y za przyk³ad. Wydanie przez s¹d rejestrowy
postanowienia o dokonaniu jej wpisu do rejestru przedsiêbiorców, a nastêpnie
wprowadzenie okrelonych prawem danych do systemu informatycznego powoduje powstanie osoby prawnej. Konstytutywny charakter orzeczeñ wydawanych w postêpowaniu rejestrowym pozwala na przypisanie
polskiemu publicznemu zbiorowi danych realizowania funkcji kreacyjnej.
Odwracaj¹c wymienione powy¿ej informacje, nale¿y wskazaæ, ¿e bez
wydania postanowienia zarz¹dzaj¹cego wpis danego podmiotu, a dok³adnie bez wprowadzenia wymaganych prawem danych do systemu komputerowego, nie mo¿na podejmowaæ i wykonywaæ dzia³alnoci jako
pe³noprawny podmiot obrotu gospodarczego; spó³ka z o.o. pozostaje nadal
t¹, która jest w organizacji, nazywan¹ w doktrynie u³omn¹ osob¹ prawn¹.
Gdyby jednak pozbawiæ orzeczenia wydawane przez s¹d rejestrowy cechy
konstytutywnoci i nadaæ im charakter deklaratywny, czy nie u³atwi³oby
to znacznie obrotu gospodarczego w Polsce? Takie rozwi¹zanie funkcjonuje w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i czêciowo we Francji. Jest ono
nazywane systemem filing, poniewa¿ polega tylko na z³o¿eniu dokumentów32. Zapewnia takie rozwi¹zanie realizacjê funkcji ewidencyjnej, informacyjnej, a tak¿e, moim zdaniem, ochronnej, poniewa¿ odpowiednie organy
w³adzy publicznej zbieraj¹ informacje na temat podmiotów na przyk³ad
tworz¹cych wiat gospodarczy i w razie zauwa¿enia jakich nieprawid³owoci  czy to natury legislacyjnej czy faktycznej  mog¹ podejmowaæ
odpowiednie dzia³ania. Taka aktywnoæ ze strony upowa¿nionych przez
prawo organów jest dokonywana post factum, czyli po powstaniu pod32
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miotu gospodarczego, ale uwa¿am, ¿e w pe³ni odzwierciedla to ideê
liberalizmu gospodarczego, która polega na tym, ¿e w³adza wkracza dopiero
wtedy, gdy zostaj¹ naruszone lub zagro¿one naruszeniem pewne prawid³owoci uregulowane prawnie. Innymi s³owy, mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e deklaratywny charakter orzeczeñ zapewnia³by w pe³ni swobodê
gospodarowania bez potrzeby spowalniania obrotu rynkowego, nara¿onego na zbêdne formalnoci i nieodpowiadaj¹ce rzeczywistoci konstrukcje prawne.

5. Podsumowanie

W niniejszym artykule pojawia siê wiele znaków zapytania, na które
nie próbujê znaleæ i udzieliæ jednoznacznej odpowiedzi. Maj¹ one byæ
bodcem do rozpoczêcia dyskusji, która pozwoli poprzez teoretyczne
rozwa¿ania doprowadziæ do coraz lepszych rozwi¹zañ, sprawdzaj¹cych
siê w praktyce. Nie mo¿na bowiem za³o¿yæ, ¿e regulacje wprowadzone
nawet w niedalekiej przesz³oci nadal s¹ aktualne. Rzeczywistoæ ulega
nieustannym zmianom, a te z kolei powinny byæ uwzglêdnianie przez
legislatywê. Nale¿y zarówno braæ pod uwagê uwarunkowania wystêpuj¹ce w naszym kraju, jak i przygl¹daæ siê pewnym tendencjom pojawiaj¹cym siê w innych pañstwach. Poza tym uwa¿am, ¿e nale¿y prowadziæ
komparatystyczne prace badawcze pomiêdzy takimi samymi instytucjami
prawnymi, wystêpuj¹cymi w ró¿nych porz¹dkach normatywnych. Mia³oby to s³u¿yæ udoskonalaniu istniej¹cych rozwi¹zañ, a tym samym
dostosowywaniu prawa do zmieniaj¹cej siê rzeczywistoci, zw³aszcza tej,
któr¹ rz¹dzi bezwzglêdne prawo rynkowego popytu i poda¿y. Szybkoæ,
efektywnoæ, profesjonalizm to cechy, które dobrze prosperuj¹ca gospodarka posiada, a które powinny byæ uwzglêdniane równie¿ przy wprowadzaniu odpowiednich rozwi¹zañ prawnych po to, aby zas³u¿y³y one
na miano s³usznych. S¹d rejestrowy i postêpowanie, które toczy siê przed
nim, powinno to uwzglêdniaæ, zw³aszcza jeli chodzi o podmiot, który
ubiega siê o wpis do rejestru przedsiêbiorców.
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