
Zmiany w KRS - wprowadzone na przełomie 2014/2015 r. 

 

 

Organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej 

 

• Uzyskanie pisemnej zgody na wybór do organu reprezentującego (zarządu) najlepiej na 

osobnym formularzu (żeby nie trzeba było dawać całego protokołu, szczególnie jeśli zawiera 

opisy dyskusji czy innych zdarzeń z posiedzenia Zebrania Członków) 

• Nie trzeba już składać notarialnie poświadczonych wzorów podpisów osób wchodzących w 

skład Zarządów 

• Należy uważać na ewentualne wezwania sądu rejestrowego (szczególnie takie które grożą 

grzywną), gdyż może to doprowadzić do przymusowego wykreślenia organizacji z KRS  

• Teoretycznie sąd może wezwać o dodatkowy formularz KRS ZM (gdzie trzeba będzie wpisać 

jako działalność przeważającą – 94.20.Z – działalność związków zawodowych) – choć raczej 

wydaje się, że obowiązek ten dotyczy tylko przedsiębiorców. 

• Zweryfikować, czy w KRS wpisany jest numer REGON i ewentualnie NIP – jeśli dana 

organizacja go posiada,  

• Z uwagi na występujące wątpliwości związane z nowo wprowadzanymi przepisami, wskazane 

jest, aby zatem podjąć na Zebraniu Członków uchwałę, o uprawnieniu Zarządu, do dokonania 

wszystkich czynności, jakie w trakcie rejestracji nakaże sąd rejestrowy 

 

  

Organizacje prowadzące działalność gospodarczą 

 

• Uzyskanie pisemnej zgody na wybór do organu reprezentującego (zarządu) najlepiej na 

osobnym formularzu (żeby nie trzeba było dawać całego protokołu, szczególnie jeśli zawiera 

opisy dyskusji czy innych zdarzeń z posiedzenia Zebrania Członków) 

• Nie trzeba już składać notarialnie poświadczonych wzorów podpisów osób wchodzących w 

skład Zarządów 

• Należy uważać na ewentualne wezwania sądu rejestrowego (szczególnie takie które grożą 

grzywną), gdyż może to doprowadzić do przymusowego wykreślenia organizacji z KRS  

• Nie można zalegać ze składaniem sprawozdań finansowych za więcej niż 2 lata obrotowe 

(ewentualnie należy złożyć wzmiankę o braku obowiązku składania sprawozdań – przepisy w 

tym miejscu są niejasne, i praktyka pokaże, jak sądy będą to stosować) 

• Należy sprawdzić, czy wpisane w KRS nazwy przedmiotu działalności odpowiadają aktualnej 

PKD 2007, (ewentualnie zaktualizować statut), a następnie złożyć dodatkowy formularz KRS 

ZM - gdzie trzeba będzie: 

o ograniczyć liczbę posiadanych wpisanych rodzajów działalności do 10 

o a z tych 10 wpisać jedną, która jest działalnością przeważającą (w sposób 

doprecyzowany do podklasy w PKD) 

(z treści nowego KRS wynika, iż PKD ma dotyczyć przedsiębiorcy – a więc przeważająca 

powinna być działalność gospodarcza, a nie związkowa, ale sprawa nie jest oczywista, i 

brakuje wiedzy jak sądy będą to traktować, i czego oczekują w charakterze wpisu), 



dotychczas niektóre organizacje prowadzące działalność, mają tam też wpisaną działalność 

związkową, ale są takie, które jej nie mają) 

• należy złożyć wzmiankę o dniu kończącym rok obrotowy, (najlepiej mieć na to pokrycie w 

statucie, ewentualnie w uchwale – choć teoretycznie sąd powinien sobie sam uzupełnić, jeśli 

to zostanie zaniedbane (przepisy są w tym miejscu nieprecyzyjne) 

• Zweryfikować, czy w KRS wpisany jest numer REGON i NIP i ewentualnie uzupełnić 

• Z uwagi na występujące wątpliwości związane z nowo wprowadzanymi przepisami, wskazane 

jest, aby zatem podjąć na Zebraniu Członków uchwałę, o uprawnieniu Zarządu, do dokonania 

wszystkich czynności, jakie w trakcie rejestracji nakaże sąd rejestrowy 

 

 

 

DODATKOWE UWAGI DOTYCZĄCE WYŻEJ WSKAZANYCH ZMIAN – DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI 

PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

 

 

• Wprowadzono obowiązek złożenia w KRS wniosku o wpis informacji o dniu kończącym rok 

obrotowy wraz z pierwszym wnioskiem o wpis wzmianki o złożeniu sprawozdania 

finansowego złożonym po dniu wejścia w życie ustawy, przy czym jeśli się tego wniosku nie 

załączy, to sąd wpisując informację o sprawozdaniu finansowym, sam z siebie ma uzupełnić 

informację o dniu kończącym rok obrotowy. Zapis ten jest zatem niejasny, szczególnie, iż w 

kolejnym punkcie ustawodawca wskazuje, iż jeżeli informacja o dniu kończącym rok 

obrotowy nie zostanie ujawniona w rejestrze przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy nowelizującej, to sąd rejestrowy dokona tego wpisu z urzędu. Nie bardzo zatem 

wiadomo, na kim właściwie spoczywa obowiązek uzupełnienia tej daty – na organizacji czy na 

sądzie rejestrowym. Istnieje jeszcze jedna wątpliwość, otóż zgodnie z ustawą o 

rachunkowości jako rok obrotowy  rozumie się „rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 

kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok 

obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono 

jednostkę (...)”. 

Istnieje zatem ryzyko, iż sąd wezwie o wskazanie dnia kończącego rok obrotowy, w 

przypadku kiedy nie będzie to wynikało ze statutu, i wtedy spowoduje to konieczność zmiany 

statutu (a mianowicie właściwie doprecyzowania, iż rok obrotowy pokrywa się z rokiem 

kalendarzowym, jak jest w większości przypadków).  

Z drugiej strony, skoro – jak mowa powyżej – sąd i tak ma obowiązek sam uzupełnić tę datę 

nawet bez wniosku organizacji, a już bezwzględnie do 12 miesięcy od wejścia w życie tej 

ustawy, nie wydaje się, aby sąd miał podstawy prawne do żądania zmian w statucie.  

Sprawa nie jest oczywista, i w przypadku organizacji prowadzących działalność gospodarczą, 

które i tak np. zamierzają dokonać zmian w statucie przy okazji najbliższego zebrania 

członków, powyższą zmianę do statutu można dla „świętego spokoju” wprowadzić, 

szczególnie, jeśli później ewentualne dodatkowe zebranie członków byłoby problemem 

organizacyjnym. 

 

• Konieczność aktualizacji przedmiotu działalności (w przypadku organizacji prowadzących 

działalność gospodarczą) w następującym zakresie: 



o lista działalności może mieć maksymalnie 10 pozycji 

o istnieje konieczność wskazania spośród tych dziesięciu, jednej działalności 

przeważającej 

Te przepisy są wyraźnie kierowane do spółek (które zazwyczaj mają szerokie PKD), więc 

trudno jednoznacznie określić, jak mają ten przepis stosować organizacje, dla których z 

definicji działalność gospodarcza jest jedynie pomocnicza do działalności związkowej. Te 

kwestie rozwiąże prawdopodobnie praktyka.  

 

Istotne jest to, iż – zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy zmieniającej - podmioty wpisane do KRS 

mają obowiązek zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania 

treści PKD w KRS do nowej ustawy, przy pierwszym wniosku o zmianę danych w rejestrze, nie 

później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.   

W przepisie tym jest zastrzeżenie, iż jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki, 

aktu założycielskiego lub statutu, zgłoszenie nie wymaga ich zmiany.  

 

W przypadku zatem organizacji prowadzących działalność gospodarczą, należy sprawdzić, czy 

kody podane w statucie są aktualne (w 2007 r. nastąpiła korekta numerów i nazw kodów 

PKD).  

 

• Dodatkowo wzmocniono pozycję sądu rejestrowego, który może w sposób przymusowy 

wykreślić podmiot z KRS, jeśli m.in. nie przyniesie rezultatu wcześniej zastosowane 

postępowanie przymuszające (czyli w sytuacji, gdy zlekceważono wezwania do złożenia 

dokumentów lub wniosków w których sąd groził, lub nałożył grzywnę za niewykonanie 

wezwania).  

Należy zatem obecnie bardziej uważać, na ewentualną korespondencję z sądu rejestrowego, 

aczkolwiek w przypadku organizacji związkowych, ryzyko jest niewielkie, chyba że takie, które 

mają obowiązek składać sprawozdania finansowe – sąd rejestrowy rozpocznie postępowanie 

przymusowe, jeśli brak będzie sprawozdań finansowych za dwa kolejne lata obrotowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 


