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Zdolnoœæ rejestrowa jako przes³anka uzyskania wpisu
do Krajowego Rejestru S¹dowego na przyk³adzie
osobowych spó³ek handlowych
I. Zakres przedmiotowy zdolnoœci rejestrowej
Zdolnoœæ rejestrowa, jak sama nazwa sugeruje, wi¹¿e siê niew¹tpliwie
z postêpowaniem rejestrowym. Jej zakres przedmiotowy jest ograniczony
nie tylko wskazanym postêpowaniem, ale i przepisami je reguluj¹cymi.
Kodeks postêpowania cywilnego po wprowadzonych zmianach1 uwzglêdnia postêpowanie rejestrowe. Umiejscowienie w kodeksie postêpowania
cywilnego w art. 6941-6948 postêpowania rejestrowego wskazuje, ¿e ustawodawca zdecydowa³ siê zaliczyæ to postêpowanie do postêpowania nieprocesowego. Postêpowanie rejestrowe jest wiêc postêpowaniem w sprawach o wpis do rejestru prowadzonego przez s¹d, a wiêc obejmuje
postêpowanie o wpis do Krajowego Rejestru S¹dowego lub innego rejestru prowadzonego przez s¹d2. I tylko w takim wypadku wydaje siê
1

Dzia³ VI dodany ustaw¹ z dnia 20.08.1997 r., o Krajowym Rejestrze S¹dowym (Dz.U.
Nr 121, poz. 769) w brzmieniu ustawy z dnia 30.11.2000 r. (Dz.U. Nr 114, poz. 1193).
2
Tak M. L e œ n i a k, Postêpowanie w sprawach o wpis w Krajowym Rejestrze S¹dowym, Przegl¹d Prawa Handlowego 2001, nr 5, s. 11; odmienne stanowisko wyrazi³ SN
w postanowieniu z dnia 16 kwietnia 1997 r. I CZ 24/97, OSN 1997, nr 11, poz. 168,
a mianowicie stwierdzi³, ¿e postêpowaniem rejestrowym jest postêpowanie zarówno dotycz¹ce wpisu do rejestru podmiotu, jak i podmiotu ju¿ wpisanego do rejestru, bez wzglêdu
na przedmiot tego postêpowania; podobnie J. S i e ñ c z y ³ o - C h l a b i c z, E. B i e n i e k K o r o n k i e w i c z, Postêpowanie w sprawach o wpis do Krajowego Rejestru S¹dowego,
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dopuszczalne pos³ugiwanie siê pojêciem zdolnoœci rejestrowej. Zród³ami prawa decyduj¹cymi o jej istnieniu, pomimo braku ustawowej definicji,
s¹ nie tylko przepisy kodeksu postêpowania cywilnego (art. 6941-6948),
ale tak¿e przepisy reguluj¹ce ustrój podmiotów wpisywanych do rejestru,
np. kodeks spó³ek handlowych3. Kluczow¹ w hierarchii Ÿróde³ jest jednak
ustawa o Krajowym Rejestrze S¹dowym4, natomiast rozporz¹dzenia
wydawane na podstawie szczegó³owego upowa¿nienia zawartego w ustawach w celu ich wykonania zajm¹ ostatnie miejsce w kolejnoœci ich
zastosowania. Zakres przedmiotowy zdolnoœci rejestrowej, jak z powy¿szego wynika, ograniczony jest tylko i wy³¹cznie do postêpowania rejestrowego.

II. Zakres podmiotowy zdolnoœci rejestrowej
Zakres podmiotowy zdolnoœci rejestrowej wyznaczaj¹ przepisy art.
36, 49 i 56 ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym. Przyjmuje siê, ¿e
skoro strona jest legitymowana do wziêcia udzia³u w postêpowaniu
rejestrowym i mo¿e byæ zaliczona do jednej z kategorii podmiotów wymienionych w artyku³ach wskazanych wy¿ej, to w tym znaczeniu jest
jej przypisana zdolnoœæ rejestrowa5. Artyku³ 36 KRS wskazuje, ¿e do
rejestru przedsiêbiorców wpisuje siê osoby fizyczne, spó³ki jawne, spó³ki
partnerskie, spó³ki komandytowe, spó³ki komandytowo-akcyjne, spó³ki
z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, spó³ki akcyjne, spó³dzielnie, przedsiêRadca Prawny 2003, nr 2, s. 15; jeszcze inny pogl¹d reprezentuje A. B a r a ñ s k a, [w:]
Kodeks postêpowania cywilnego, Suplement. Komentarz, t. II, pod red. K. Piaseckiego,
Warszawa 2001, s. 79. Przyjêcie, ¿e postêpowanie o wpis do KRS nie kwalifikuje siê jako
postêpowanie nieprocesowe jest pogl¹dem nie do zaakceptowania, albowiem pozostaje
w sprzecznoœci z dyspozycj¹ przepisu art. 6941 k.p.c.
Znane s¹ tak¿e inne rejestry prowadzone w trybie administracyjnym, np. rejestr
zwi¹zków wyznaniowych prowadzony przez Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji na podstawie ustawy z dnia 17.05.1989 r. o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznanie
(Dz.U. z 2000 r. Nr 26, poz. 319), rejestr instytucji kultury prowadzony przez organizatorów kultury na podstawie ustawy z dnia 2.5.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
dzia³alnoœci kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123).
3
Ustawa z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. – Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.
1037).
4
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym (Dz.U. Nr 121,
poz. 769).
5
E. N o r e k, Krajowy Rejestr S¹dowy i postêpowanie rejestrowe, Warszawa 2001, s. 61.
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biorstwa pañstwowe, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiêbiorców
okreœlonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczoœci przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej
przedsiêbiorcami zagranicznymi, towarzystwa ubezpieczeñ wzajemnych,
stowarzyszenia, organizacje spo³eczne i zawodowe, fundacje oraz publiczne zak³ady opieki zdrowotnej6, oddzia³y przedsiêbiorców zagranicznych dzia³aj¹cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, g³ówne oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ. Artyku³ 49 KRS zawiera rejestr
stowarzyszeñ i innych organizacji spo³ecznych i zawodowych, fundacji,
publicznych zak³adów opieki zdrowotnej podlegaj¹cych obowi¹zkowi wpisu
do rejestru stowarzyszeñ, innych organizacji spo³ecznych i zawodowych,
fundacji oraz publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, natomiast art. 56
KRS wymienia d³u¿ników niewyp³acalnych. Przedstawiaj¹c poszczególne
podmioty wskazane w artyku³ach ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym, nie mo¿na zgodziæ siê z pogl¹dem zaprezentowanym powy¿ej, jakoby
fakt wyszczególnienia w artyku³ach 36, 49 i 56 okreœlonych podmiotów
przemawia³ za przyznaniem im zdolnoœci rejestrowej. Wyk³adnia semantyczna przepisu art. 56 KRS nakazuje przyznanie zdolnoœci rejestrowej
nie d³u¿nikom niewyp³acalnym, lecz ich wierzycielom, albowiem z mocy
ustawy legitymacja (procesowa) do podjêcia czynnoœci procesowych
przys³uguje tylko i wy³¹cznie wierzycielom7. Okolicznoœæ, ¿e d³u¿nicy
niewyp³acalni zostan¹ objêci wpisem do Krajowego Rejestru S¹dowego
nie jest przes³ank¹ przemawiaj¹ca za przypisaniem im zdolnoœci rejestrowej. Równie¿, ograniczaj¹c siê wy³¹cznie do problematyki osobowych
spó³ek handlowych, z uwagi na ramy tematyczne niniejszego artyku³u,
nale¿y podnieœæ, ¿e tak¿e w ich przypadku nie mo¿na pos³u¿yæ siê pojêciem zdolnoœci rejestrowej, przynajmniej przed dokonaniem wpisu do
rejestru, który w odniesieniu do ka¿dej ze spó³ek osobowych ma charakter
6
W odniesieniu do niepublicznych zak³adów opieki zdrowotnej rejestr prowadzi
wojewoda, a w niektórych przypadkach Minister Zdrowia i Opieki Spo³ecznej na podstawie
art. 12 ust 3 i art. 4 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408).
7
W myœl art. 56 ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym „[n]a wniosek wierzyciela
posiadaj¹cego tytu³ wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej wpisuje siê do
rejestru d³u¿ników niewyp³acalnych d³u¿nika, który w terminie 30 dni od daty wezwania
do spe³nienia œwiadczenia nie zap³aci³ nale¿noœci stwierdzonej tytu³em wykonawczym”.
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konstytutywny (a wiêc prawotwórczy). Kwestia natomiast fazy przedrejestracyjnej i przypisanie legitymacji procesowej, a co za tym idzie
zdolnoœci rejestrowej, zostanie omówiona poni¿ej. Na podstawie powy¿szych uwag nasuwa siê spostrze¿enie, ¿e zakres podmiotowy zdolnoœci
rejestrowej nie w ka¿dym wypadku, a przynajmniej na przyk³adach wskazanych wy¿ej, bêdzie wynika³ z zaszeregowania okreœlonych podmiotów
do tych, które podlegaj¹ wpisowi do rejestru. Jednoznacznie mo¿na
powiedzieæ, ¿e zakres podmiotowy zdolnoœci rejestrowej nie obejmie ka¿dej
osoby fizycznej i prawnej, lecz tylko te, które mog¹ braæ udzia³ w postêpowaniu rejestrowym jako jego uczestnicy, nie zawsze zreszt¹ objêci
wpisem. Przyk³adem takich uczestników s¹: spó³ka kapita³owa w organizacji (art. 162 k.s.h.), komitet za³o¿ycielski stowarzyszenia8, wierzyciel
niewyp³acalnego d³u¿nika (art. 56 KRS), organ za³o¿ycielski przedsiêbiorstwa pañstwowego (art. 45 ust. 8 KRS).
Kryterium podmiotowe zdolnoœci rejestrowej sprowadza siê wiêc nie
tyle do (podmiotu) osoby fizycznej prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹
lub zawodow¹ (przedsiêbiorcy), ile do osoby, która w najbli¿szej przysz³oœci ma zamiar we w³asnym imieniu podj¹æ siê prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej9. Stanowisko takie jest w pe³ni uzasadnione. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e w œwietle przepisu art. 431 k.c. status przedsiêbiorcy nie
wi¹¿e siê z dope³nieniem ¿adnych formalnoœci10, np.: wpisem do odpowiedniego rejestru. Odmiennie przedstawia siê rzecz w œwietle poprzednio
obowi¹zuj¹cej ustawy – Prawo dzia³alnoœci gospodarczej, jak i obecnie
obowi¹zuj¹cej ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, gdzie, zdaniem niektórych autorów11, przyznanie statusu przedsiêbiorcy wi¹¿e siê
z uzyskaniem wpisu do odpowiedniego rejestru12.
8
Artyku³ 12 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.
Nr 20, poz. 104 z póŸn. zm.).
9
Tam¿e, s. 65.
10
W. P o p i o ³ e k, [w:] K. P i e t r z y k o w s k i, Kodeks cywilny. Komentarz, Suplement, Warszawa 2003, s. 16.
11
Zob. P. B i e l s k i, Podstawy organizacji i funkcjonowania rejestru przedsiêbiorców
– wybrane zagadnienia, Rejent 2000, nr 2; E. B i e n i e k - K o r o n k i e w i c z, J. S i e ñ c z y ³ o - C h l a b i c z, Skutki wpisu do Krajowego Rejestru S¹dowego, Glosa 2002, nr 8;
J. F r ¹ c k o w i a k, Ustawodawstwa dotycz¹ce przedsiêbiorców pod rz¹dami zasady jednoœci prawa cywilnego, Przegl¹d Prawa Handlowego 2000, nr 11.
12
Zob. W. P o p i o ³ e k, op. cit., s. 16.
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III. Zdolnoœæ s¹dowa a zdolnoœæ rejestrowa. Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e zdolnoœæ rejestrowa wynika ze zdolnoœci s¹dowej i czy
jest jednym ze szczególnych rodzajów zdolnoœci s¹dowej?
Dotychczasowy wniosek dotycz¹cy zdolnoœci rejestrowej sprowadza
siê do tego, ¿e jest to zdolnoœæ niezdefiniowana13, przypisana okreœlonym
podmiotom w postêpowaniu uregulowanym przepisami kodeksu postêpowania cywilnego. Udzielaj¹c natomiast odpowiedzi na pytanie, czy zdolnoœæ
rejestrowa wynika ze zdolnoœci s¹dowej i czy jest jej szczególnym rodzajem,
nale¿a³oby zacz¹æ od definicji zdolnoœci s¹dowej. Otó¿ przepis art. 64 § 1
k.p.c. stanowi, ¿e ka¿da osoba fizyczna i prawna ma zdolnoœæ do wystêpowania w procesie jako strona. Paragraf drugi tego przepisu przyznaje
zdolnoœæ s¹dow¹ tak¿e organizacjom spo³ecznym, choæby nie posiada³y
one osobowoœci prawnej. Mo¿na powiedzieæ, ¿e zdolnoœæ s¹dowa to zdolnoœæ
posiadania praw i obowi¹zków w zakresie prawa procesowego14.
Spó³ki osobowe: jawna, partnerska15, komandytowa i komandytowoakcyjna16 zosta³y wyposa¿one w zdolnoœæ s¹dow¹. Tyle tylko, ¿e przyznanie zdolnoœci nie wynika³o z mocy przepisu art. 64 § 1 i 2 k.p.c.,
lecz z art. 8 § 1 k.s.h.17 Upodmiotowienie osobowych spó³ek handlowych
oznacza miedzy innymi to, ¿e ka¿da z nich mo¿e byæ podmiotem praw
i obowi¹zków i ma mo¿liwoœæ samodzielnego dzia³ania na gruncie prawa
materialnego. W zwi¹zku z tym musi mieæ tak¿e mo¿noœæ obrony swoich
praw i zapewnion¹ ochronê na drodze s¹dowej18. Spó³ki osobowe mog¹
13
Nie maj¹ca ¿adnej ustawowej definicji, pozostawiona doktrynalnemu ujêciu, np.
E. N o r e k, op. cit., s. 60-69.
14
W. B r o n i e w i c z, Zdolnoœæ s¹dowa i zdolnoœæ arbitra¿owa a zdolnoœæ prawna,
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu £ódzkiego 1973, nr 99, s. 97. Autor przedstawia tak¿e
inne ujêcie zdolnoœci s¹dowej jako zdolnoœci posiadania praw, obowi¹zków i ciê¿arów
procesowych oraz znajdowania siê w sytuacji stanowi¹cej bierny odpowiednik prawa do
powództwa. Takie ujêcie zdolnoœci s¹dowej uwa¿a za zasadnicze.
15
Spó³ka partnerska wprowadzona do kodeksu spó³ek handlowych; regulacja kodeksu
handlowego nie zawiera³a unormowañ odnosz¹cych siê do tego typu spó³ki.
16
Spó³ka komandytowo-akcyjna równie¿ wprowadzona zosta³a po raz pierwszy do
kodeksu spó³ek handlowych, nie maj¹c wczeœniej regulacji prawnej. Kodeks handlowy
wyró¿nia³ tylko i wy³¹cznie spó³kê jawn¹, komandytow¹, spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ i akcyjn¹.
17
R. F l e j s z a r, Zdolnoœæ s¹dowa przedsiêbiorcy, Prawo Spó³ek 2001, nr 7-8, s. 67.
18
R. F l e j s z a r, op. cit.
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pozywaæ i byæ pozywane, a wiêc maj¹ zdolnoœæ s¹dow¹ w rozumieniu
art. 64 k.p.c., a na podstawie przepisu art. 8 § 1 k.s.h. „[s]pó³ka osobowa
mo¿e we w³asnym imieniu nabywaæ prawa, w tym w³asnoœæ nieruchomoœci i inne prawa rzeczowe, zaci¹gaæ zobowi¹zania, pozywaæ i byæ
pozywana”. W przypadku spó³ek osobowych istotn¹ kwesti¹ jest tak¿e
moment, od którego spó³ki jako u³omne osoby prawne wyposa¿one s¹
w zdolnoœæ s¹dow¹. Otó¿ przyjmuje siê, ¿e decyduje o tym wpis do
Krajowego Rejestru S¹dowego. Od momentu dokonania wpisu spó³ki
zostaj¹ upodmiotowione, a wiêc staj¹ siê podmiotem praw i obowi¹zków
nie tylko na gruncie prawa materialnego, ale równie¿ procesowego19.
Je¿eli przyjmujemy zdolnoœæ s¹dow¹ spó³ek osobowych jako jeden z podstawowych ich atrybutów, to nale¿y zauwa¿yæ, ¿e s¹ tak¿e wyposa¿one
w zdolnoœæ upad³oœciow¹, uk³adow¹ i egzekucyjn¹20. Z ca³¹ pewnoœci¹
zdolnoœci rejestrowej osobowych spó³ek handlowych nie mo¿na wyprowadziæ z art. 8 k.s.h., gdy¿ nie stanowi on w ¿aden sposób o postêpowaniu przed s¹dem rejestrowym. Kodeksowe wskazanie odnosz¹ce siê
zarówno do strony czynnej, jak i biernej procesu (pozywane i pozywa19
W przypadku spó³ki jawnej, spó³ka jawna powstaje z chwil¹ rejestracji (Dz.U.
z 2003 r. Nr 229, poz. 2276). Dotychczas stanowisko doktryny przyjmowa³o, ¿e spó³ka
jawna powstaje z chwil¹ podpisania umowy spó³ki; zob. J. S z c z o t k a, Spó³ka jawna,
Bydgoszcz 2003, s. 67; A. K i d y b a, Prawo handlowe, Warszawa 2001, s. 207-208.
W przypadku spó³ki komandytowej wpis do rejestru ma charakter konstytutywny,
co oznacza, ¿e spó³ka powstaje z chwil¹ rejestracji; zob. A. K a p p e s, Spó³ka komandytowa, Warszawa 1999, s. 28.
W przypadku spó³ki partnerskiej równie¿ decyduj¹cym jest wpis do rejestru, co
oznacza, ¿e spó³ka powstaje dopiero z chwil¹ rejestracji; zob. S. S o ³ t y s i ñ s k i, [w:]
S. S o ³ t y s i ñ s k i, A. S z a j k o w s k i, A. S z u m a ñ s k i, J. S z w a j a, Kodeks spó³ek handlowych, t. I, Komentarz, Warszawa 2001, s. 469.
W przypadku spó³ki komandytowo-akcyjnej wpis do rejestru równie¿ jest obligatoryjny dla powstania samej spó³ki; zob. J. B i e n i e k, M. B i e n i e k, Spó³ka komandytowo-akcyjna, Warszawa 2002, s. 49.
20
Odnoœnie do zagadnieñ procesowych dotycz¹cych spó³ek osobowych; zob. H. M ¹ d r z a k, Pozycja osobowych spó³ek handlowych w postêpowaniu cywilnym (na przyk³adzie spó³ki jawnej), Kodeks spó³ek handlowych, Studia i materia³y, Poznañ-Kluczbork
2001. Autor podejmuje kwestie istnienia spó³ki jawnej na tle procedury cywilnej, z uwzglêdnieniem problemu bytu procesowego i istnienia jako strony procesowej; ponadto odnoœnie
do zagadnieñ procesowych z pogranicza osobowych spó³ek handlowych zob. £. B ³ a s z c z a k, Spó³ka jawna i komandytowa – wybrane zagadnienia na tle procedury cywilnej,
Radca Prawny 2003, nr 1, s. 48.
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j¹ce) nie mo¿e byæ w swym zakresie prawnym rozszerzone na postêpowanie nieprocesowe. Nawet w drodze ostro¿nej analogii trudno by³oby
o wniosek, ¿e zdolnoœæ s¹dowa wynikaj¹ca z przepisu art. 8 k.s.h. odnosi
siê tak¿e do postêpowania nieprocesowego – rejestrowego. Inn¹ niezwykle wa¿n¹ kwesti¹, o której poni¿ej, jest okolicznoœæ, ¿e dotychczasowe
uwagi w przedmiocie zdolnoœci rejestrowej prowadz¹ do wniosku, ¿e
zdolnoœci tej nie sposób przypisaæ w ogóle spó³kom osobowym, przynajmniej je¿eli chodzi o moment rejestracji i postêpowania rejestracyjnego21.
W przypadku zdolnoœci s¹dowej jako kwalifikacji strony lub uczestnika postêpowania, nale¿y pamiêtaæ, ¿e odnosi siê ona nie tylko do
postêpowania rozpoznawczego, ale tak¿e do egzekucyjnego, upad³oœciowego i naprawczego. Zdaniem H. M¹drzaka, „obok zdolnoœci s¹dowej
mo¿na mówiæ tak¿e o zdolnoœci egzekucyjnej, upad³oœciowej i uk³adowej,
przy czym wszystkie te zdolnoœci bierne s¹ ró¿nymi przejawami jednej
i tej samej kategorii pojêciowej. Jej rozumienie i zakres powinny byæ
z za³o¿enia takie same we wszystkich postêpowaniach, niezale¿nie od
rodzaju i trybu, w jakim siê tocz¹”22. Podobne jest stanowisko A. Harla,
zajmuj¹cego siê problematyk¹ zdolnoœci s¹dowej23. Autor wywodzi, ¿e
zdolnoœæ s¹dowa to zdolnoœæ do wystêpowania w roli wnioskodawcy
lub uczestnika w postêpowaniach rejestrowych. Jak wynika ze stanowiska wspomnianych autorów, nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e zdolnoœæ s¹dowa jest tak¿e przypisana uczestnikom postêpowania rejestrowego,
aczkolwiek, jeœli uznamy spó³ki osobowe, w myœl przepisu art. 6943 § 2
k.p.c., za uczestników postêpowania rejestrowego, to nale¿y zwróciæ
uwagê, ¿e zdolnoœæ s¹dow¹, jak równie¿ prawn¹ nabêd¹ dopiero z chwil¹
dokonania wpisu do rejestru. Zatem w momencie dokonywania czynnoœci
procesowych w postaci z³o¿enia wniosku o rejestracjê, zdolnoœæ s¹dowa
21

Odmienne stanowisko zaprezentowali: 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. 205.
22
H. M ¹ d r z a k, Zdolnoœæ prawna a zdolnoœæ s¹dowa (uwagi wokó³ upodmiotowienia niektórych struktur organizacyjnych w prawie cywilnym i procesowym), II Kongres
Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty i Opracowania, Poznañ-Kluczbork 1999,
s. 173.
23
A. H a r l, Zdolnoœæ s¹dowa w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych, Studia
Prawnicze 1986, nr 3-4, s. 309.
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nie zostanie przypisana uczestnikom (jeœli za uczestników w rozumieniu
art. 6943 § 2 k.p.c. uznamy spó³ki osobowe), dlatego te¿ ostatecznie nie
mo¿na przesadziæ kwestii, ¿e zdolnoœæ rejestrowa wynika ze zdolnoœci
s¹dowej i obejmuje jej zakres zarówno podmiotowy, jak i przedmiotowy.
Nie mo¿na równie¿ jednoznacznie powiedzieæ, ¿e zdolnoœæ rejestrowa jest
szczególnym rodzajem zdolnoœci s¹dowej. Ju¿ przyk³ad osobowych spó³ek
handlowych sk³ania do zajêcia stanowiska zaprzeczaj¹cego powi¹zaniom
zdolnoœci rejestrowej i s¹dowej. Okolicznoœæ, ¿e uczestnik ma zdolnoœæ
s¹dow¹ nie przemawia za tym, i¿ ma zdolnoœæ rejestrow¹. I odwrotnie,
je¿eli ma zdolnoœæ rejestrow¹, to nie zawsze posiada zdolnoœæ s¹dow¹,
np. organ za³o¿ycielski przedsiêbiorstwa pañstwowego.

IV. Zdolnoœæ rejestrowa i legitymacja procesowa osobowych
spó³ek handlowych
1. Na przyk³adzie spó³ki jawnej
Przepis art. 26 § 3 stanowi, ¿e ka¿dy wspólnik ma prawo i obowi¹zek
zg³oszenia spó³ki do rejestru. Spó³ka jawna powstaje z chwil¹ wpisu do
rejestru (art. 251 § 1 k.s.h.)24. Moment jej powstania jest niezwykle istotny
z uwagi na kwestiê zdolnoœci rejestrowej. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e wniosek
do rejestru sk³adaj¹ wspólnicy; takiego okreœlenia u¿ywa kodeks spó³ek
handlowych. Moim zdaniem, zwrot okreœlony w przepisie art. 26 § 3
k.s.h. jest nieprecyzyjny, chocia¿by dlatego, ¿e przed rejestracj¹ nie mamy
do czynienia ze spó³k¹ jako podmiotem praw i obowi¹zków. Spó³ka
uzyskuje podmiotowoœæ prawn¹ dopiero z chwil¹ wpisu do rejestru, od
tego momentu jest podmiotem wyposa¿onym w zdolnoœæ prawn¹, zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, zdolnoœæ s¹dow¹ i zdolnoœæ procesow¹.
Poniewa¿ jest u³omn¹ osob¹ prawn¹, przepis art. 331 § 1 k.c. ma do niej
zastosowanie dopiero z chwil¹ wpisu do rejestru25. Na³o¿enie na ka¿dego
wspólnika obowi¹zku zg³oszenia spó³ki do rejestru wspiera tezê, ¿e spó³ka
24
Przepis art. 251 § 1 k.s.h. zosta³ wprowadzony ustaw¹ z dnia 12 grudnia 2003 r.,
o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2003 r. Nr 229, poz. 2276).
25
Natomiast wed³ug koncepcji A. Kleina spó³ki jawne s¹ osobami prawnymi, którym
prawo polskie wyraŸnie przyznaje osobowoœæ prawn¹; A. K l e i n, Ewolucja instytucji osobowoœci prawnej, Tendencje rozwoju prawa cywilnego, Wroc³aw 1983, s. 54 i nast.
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powstaje przed wpisem do rejestru26. Oczywiœcie, skoro spó³ka jako podmiot
praw i obowi¹zków nie istnieje przed dokonaniem rejestracji, to nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e nie mo¿e byæ uczestnikiem postêpowania rejestrowego.
Uczestnikami postêpowania rejestrowego s¹ osoby, które kodeks spó³ek
handlowych okreœla jako wspólników. Zatem nie spó³ce przypiszemy
zdolnoœæ rejestrow¹, lecz tym, którzy dokonuj¹ czynnoœci w postêpowaniu rejestrowym, natomiast legitymacja procesowa osób dzia³aj¹cych
w tym postêpowaniu nie bêdzie wynikaæ z przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym, lecz z przepisu art. 26 § 3 k.s.h.
2. Na przyk³adzie spó³ki partnerskiej
Spó³ka partnerska podobnie jak jawna powstaje z chwil¹ wpisu do
rejestru (art. 94 k.s.h.). Prawo i obowi¹zek zg³oszenia spó³ki do rejestru
spoczywa na ka¿dym partnerze. Na³o¿enie powy¿szego obowi¹zku co
prawda nie jest wprost sformu³owane, ale wynika z przepisu art. 26 § 3
k.s.h. w zw. z art. 89 k.s.h. Je¿eli chodzi o spó³kê partnersk¹, w¹tpliwoœci
powstaj¹ równie¿ co do momentu przed dokonaniem rejestracji. W doktrynie przyjêty jest pogl¹d, ¿e do spó³ki partnerskiej przed rejestracj¹ stosuje
siê przepisy o spó³ce cywilnej, a w niektórych przypadkach zasadne jest
stosowanie przepisów o spó³ce docelowej27. Oczywiœcie, jeœli uznalibyœmy spó³kê cywiln¹ za podmiot prawa, to zdolnoœæ rejestrow¹ nale¿a³oby
przypisaæ nie poszczególnym partnerom, lecz spó³ce cywilnej. Jednak na
gruncie obecnie obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych spó³ka cywilna nie
jest podmiotem prawa, wiêc uczestnikami postêpowania rejestrowego s¹
tylko i wy³¹cznie partnerzy, którym przyznana jest legitymacja procesowa, a co za tym idzie zdolnoœæ rejestrowa. W przypadku spó³ki partnerskiej, z jednej strony, zdolnoœæ rejestrowa przypisana zostanie ka¿demu
z partnerów, z drugiej, per analogiam mo¿e byæ tak¿e przypisana do
organu, jakim jest zarz¹d. Koncepcja zdolnoœci rejestrowej zarz¹du jest
nie do przyjêcia z uwagi na fakt, ¿e organ nie mo¿e byæ wyposa¿ony
w jak¹kolwiek zdolnoœæ, albowiem zdolnoœæ wi¹¿e siê zawsze z podmio-

26
Zob. J. S z c z o t k a, op. cit., s. 64. Autor tak¹ tezê wysuwa na tle poprzedniego
stanu prawnego. Jednak zwrot w art. 26 § 3 k.s.h. sugeruje, ¿e spó³ka powstaje wczeœniej
ni¿ z momentem rejestracji.
27
S. S o ³ t y s i ñ s k i, op. cit., s. 470.
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tem, w którego imieniu dzia³a organ. Skoro zdolnoœæ wi¹¿e siê z podmiotem, to na pewno nie ze spó³k¹ partnersk¹, która powstaje dopiero
z chwil¹ wpisu do rejestru. W konsekwencji mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek,
¿e zdolnoœæ rejestrowa nie mo¿e byæ przypisana organom, lecz wy³¹cznie
partnerom28.
3. Na przyk³adzie spó³ki komandytowej
Spó³ka komandytowa powstaje z chwil¹ wpisu do rejestru (art. 109
§ 1 k.s.h.). Wpis do rejestru ma charakter obligatoryjny (obowi¹zkowy)
i konstytutywny29. Uprawnieni do zg³oszenia wniosku o wpis do rejestru
spó³ki komandytowej s¹ wspólnicy, którzy z t¹ chwil¹ staj¹ siê jednoczeœnie uczestnikami postêpowania rejestrowego. Spó³ka komandytowa
przed rejestracj¹ okreœlana jest równie¿ jako spó³ka komandytowa w organizacji30, aczkolwiek kodeks spó³ek handlowych pos³uguje siê tym
pojêciem tylko w odniesieniu do kapita³owych spó³ek handlowych. Jednoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e spó³ki kapita³owe w organizacji wyposa¿one s¹ w podmiotowoœæ prawn¹, natomiast osobowe spó³ki w organizacji31 takiej podmiotowoœci nie maj¹. Jeœli nie maj¹ podmiotowoœci, to
tym samym zdolnoœæ rejestrowa nie przys³uguje spó³ce, lecz wspólnikom,
równie¿ tym, którzy wskazani s¹ w umowie jako komandytariusze.

28
Uwagi odnoœnie do zarz¹du w spó³ce partnerskiej zob. M. A s ³ a n o w i c z, Spó³ka
partnerska, Warszawa 2004, s. 166 i nast.
29
J. S z w a j a, [w:] S. S o ³ t y s i ñ s k i,A. S z a j k o w s k i,A. S z u m a ñ s k i, J. S z w a j a, Kodeks spó³ek handlowych, t. I, Komentarz, Warszawa 2001, s. 558.
30
J. S z w a j a, op. cit., s. 554; równie¿ podobne stanowisko zajmuje A. K a p p e s, op.
cit., s. 29 i nast.; za koncepcj¹ spó³ki komandytowej w organizacji opowiadaj¹ siê tak¿e
J. J a c y s z y n, S. K r z e œ, E. M a r s z a ³ k o w s k a - K r z e œ, Kodeks spó³ek handlowych.
Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2001, s. 202.
31
Wiêcej na temat osobowych spó³ek w organizacji: S. W ³ o d y k a, Problem osobowych spó³ek w organizacji, Rejent 2003, nr 6, s. 262 i nast.; ponadto M. Ta r s k a,
Podmiotowoœæ prawna spó³ki kapita³owej w organizacji, PUG 2001, nr 5, s. 15, natomiast
A. K i d y b a, Atypowe spó³ki handlowe, Kraków 2001, s. 127 twierdzi, ¿e podstawowymi
konsekwencjami uzyskania statusu spó³ki w organizacji powinno byæ stosowanie przepisów dotycz¹cych spó³ki z o.o. lub akcyjnej po wpisie do rejestru, uzyskanie numeru REGON,
otrzymanie numeru NIP, utworzenie rachunku bankowego, dzia³anie pod firm¹ z dodatkiem spó³ka w organizacji. Z ca³¹ pewnoœci¹ elementy wskazane przez A. Kidybê nie maj¹
zastosowania do spó³ek osobowych w tzw. organizacji.
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4. Na przyk³adzie spó³ki komandytowo-akcyjnej
Spó³ka komandytowo-akcyjna uzyskuje podmiotowoœæ prawn¹ z chwil¹
wpisu do rejestru, a wiêc od tego momentu mo¿e podejmowaæ skuteczne
czynnoœci prawne we w³asnym imieniu. Wpis spó³ki stanowi zakoñczenie
procesu jej tworzenia. Jednak w przeciwieñstwie do innych osobowych
spó³ek handlowych, spó³ka komandytowo-akcyjna powinna zostaæ zg³oszona do rejestru w terminie 6 miesiêcy od daty sporz¹dzenia statutu,
gdy¿ w powy¿szym przypadku art. 325 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2
jako przepis szczególny wyklucza zastosowanie art. 22 KRS32. Od momentu
podpisania statutu w formie aktu notarialnego do momentu rejestracji
spó³ki komandytowo-akcyjnej mamy do czynienia ze spó³k¹ komandytowo-akcyjn¹ w organizacji33. Jednak w odniesieniu do tej kwestii doktryna nie zajmuje jednolitego stanowiska. Za spó³kami osobowymi w organizacji, zdaniem A. Szajkowskiego, przemawia fakt, ¿e spó³ki osobowe
powstaj¹ dopiero z chwil¹ rejestracji34. Argumenty przeciwko istnieniu
spó³ki komandytowo-akcyjnej w organizacji opieraj¹ siê przede wszystkim na przepisie art. 11 k.s.h., który odnosi siê do spó³ek kapita³owych
w organizacji, przyznaj¹c im jednoczeœnie podmiotowoœæ prawn¹. W odniesieniu do spó³ki komandytowo-akcyjnej (i pozosta³ych spó³ek osobowych) brak jest takiej regulacji. Tym bardziej, ¿e podmiotowoœæ prawn¹
uzyskuj¹ one dopiero z momentem wpisu do rejestru. Gdyby ustawodawca poza spó³kami kapita³owymi zdecydowa³ siê obj¹æ tak¿e regulacj¹
spó³ki osobowe, z ca³¹ pewnoœci¹ uczyni³by to. Aktualnie proponuje siê
u¿ywania okreœlenia nie spó³ka osobowa w organizacji, lecz spó³ka osób
w stadium wstêpnym35. I tak te¿, poza wskazan¹ powy¿ej spó³k¹ komandytowo-akcyjn¹ w organizacji, mo¿emy mieæ do czynienia ze spó³k¹
32

J. B i e n i e k, M. B i e n i e k, op. cit., s. 49.
Zob. A. S z u m a ñ s k i, [w:] S. S o ³ t y s i ñ s k i, A. S z a j k o w s k i, A. S z u m a ñ s k i, J. S z w a j a, Kodeks spó³ek handlowych, t. I, Komentarz, s. 688; ponadto podobne
stanowisko zajmuj¹ J. B i e n i e k, M. B i e n i e k, op. cit., s. 38. S. So³tysiñski uzna³ problem osobowych spó³ek w organizacji za otwarty, co przemawia³oby za tym, ¿e dopuszcza
takow¹ formê; zob. S. S o ³ t y s i ñ s k i, Kodeks spó³ek handlowych, Podstawowe za³o¿enia, PiP 2000, z. 11, s. 18.
34
Zob. A. S z a j k o w s k i, Formy ustrojowe spó³ek handlowych, PiP 2001, nr 8, s. 17.
35
Zob. S. W ³ o d y k a, Problem osobowych spó³ek w organizacjim, Rejent 2003,
nr 6, s. 268; podobnie W. P o p i o ³ e k, Kodeks spó³ek handlowych, Nowy Przegl¹d Notarialny 2000, nr 5-6, s. 14 i nast.
33
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komandytowo-akcyjn¹ w stadium wstêpnym, w zale¿noœci który pogl¹d
uznamy za s³uszny. Zasadniczo nie ma w¹tpliwoœci co do tego, ¿e zdolnoœæ
rejestrow¹ przypiszemy komplementariuszom, jednak w¹tpliwoœæ sprowadza siê do kwestii, czy tak¿e mo¿na j¹ przypisaæ akcjonariuszom. Otó¿,
o ile na gruncie spó³ki komandytowej nie ma w¹tpliwoœci, ¿e prawo do
z³o¿enia wniosku o wpis do rejestru (a wiêc de facto zdolnoœæ rejestrowa)
przys³uguje te¿ komandytariuszom z mocy przepisu art. 26 § 3 k.s.h.
w zw. z art. 103 k.s.h., o tyle w spó³ce komandytowo-akcyjnej przepis
art. 26 § 3 k.s.h. nie bêdzie mia³ zastosowania do akcjonariuszy. Zdaniem
jednak A. Szumañskiego36, „prawa z akcji powstan¹ dopiero z chwil¹
rejestracji spó³ki komandytowo-akcyjnej, to jednak przed tym momentem
akcjonariusze stali siê ju¿ wspólnikami spó³ki komandytowo-akcyjnej.
Z pewnoœci¹ dotyczy to tych akcjonariuszy, którzy podpisali statut i uzyskali
przez ten fakt status za³o¿ycieli spó³ki. Odmówienie im prawa do rejestru
wymaga³oby jednak specjalnej normy prawnej, której nie ma”. Przyjmuj¹c
pogl¹d autora, nale¿a³oby wysun¹æ wniosek, ¿e pomimo braku bezpoœredniej legitymacji akcjonariuszy do z³o¿enia wniosku o wpis do rejestru,
wynikaj¹cej z przepisów kodeksu spó³ek handlowych, zdolnoœæ rejestrow¹ mo¿na im przypisaæ. Tym bardziej, ¿e objêcie akcji nastêpuje tak¿e
przed zg³oszeniem, poniewa¿ spó³ka obowi¹zana jest wykazaæ przed s¹dem
rejestrowym pokrycie akcji przynajmniej w 1/4 ich wartoœci nominalnej.
5. Zdolnoœæ rejestrowa a spó³ki osobowe
Analizuj¹c pojêcie zdolnoœci rejestrowej na przyk³adzie osobowych
spó³ek handlowych, nie mo¿na mieæ w¹tpliwoœci, ¿e dopóki nie maj¹
podmiotowoœci prawnej, to zdolnoœci rejestrowej nie mo¿na im przypisaæ.
Ponadto zdolnoœæ rejestrowa wi¹¿e siê nieod³¹cznie z postêpowaniem
rejestrowym i faktem bycia uczestnikiem. Spó³ka osobowa: jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna, pomimo tego, ¿e jest
u³omn¹ osob¹ prawn¹, do której maj¹ zastosowanie przepisy dotycz¹ce
osób prawnych (art. 331 § 1 k.c.), nie ma legitymacji procesowej do
z³o¿enia wniosku o wpis do rejestru. Legitymacja przys³uguje wspólnikom, uczestnikom postêpowania rejestrowego, na mocy przepisów kodeksu
spó³ek handlowych.
36

A. S z u m a ñ s k i, op. cit., s. 682.
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V. Podsumowanie
Podejmuj¹c siê ostatecznego zdefiniowania zdolnoœci rejestrowej,
wypada podnieœæ, ¿e podmioty, którym ona przys³uguje, posiadaj¹ zdolnoœæ prawn¹37, zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, zdolnoœæ s¹dow¹38
i zdolnoœæ procesow¹. Wskazane przymioty strony b¹dŸ uczestnika postêpowania rejestrowego nie przemawiaj¹ za przyznaniem im zdolnoœci
rejestrowej. S¹ niew¹tpliwie istotnymi atrybutami podmiotu bior¹cego
udzia³ w postêpowaniu, ale w przypadku zdolnoœci rejestrowej nie stanowi¹ jej „ogniwa pochodnego”. Zdolnoœæ rejestrow¹ posiadaæ bêd¹ nie
tylko osoby fizyczne, ale równie¿ spó³ki kapita³owe w organizacji, którym
kodeks spó³ek handlowych przyzna³ podmiotowoœæ prawn¹. Mo¿na
powiedzieæ, zakreœlaj¹c obszar podmiotowy, ¿e zdolnoœæ rejestrowa to
zdolnoœæ, która z regu³y przys³uguje podmiotowi rejestrowemu39 na
obszarze postêpowania rejestrowego. Zdolnoœæ rejestrowa, zdaniem niektórych przedstawicieli doktryny, to nic innego jak legitymacja procesowa
uczestnika postêpowania rejestrowego40. Legitymacja wynika bowiem ze
zwi¹zku, jaki zachodzi pomiêdzy danymi podmiotami a przedmiotem
procesu41 b¹dŸ postêpowania nieprocesowego, z tym ¿e w postêpowaniu
nieprocesowym uczestnik musi wykazaæ swój interes prawny (art. 510
§ 1 k.p.c.)42. Interes prawny nie stanowi przes³anki legitymacji proce37
Zdolnoœci rejestrowej nie mo¿na bezpoœrednio wyprowadziæ ze zdolnoœci prawnej,
aczkolwiek mo¿na by j¹ przyrównaæ do kategorii zdolnoœci czynnych; zob. A. K l e i n,
Zdolnoœæ prawna, zdolnoœæ do czynnoœci prawnych i inne zdolnoœci a klasyfikacja zdarzeñ
prawnych, Studia Cywilistyczne, t. XIII-XIV, Kraków 1969, s. 163 i nast.
38
E. N o r e k, op. cit., s. 60.
39
Odnoœnie do pojêcia podmiot rejestrowy zob. P. B i e l s k i, Podstawy organizacji
i funkcjonowania rejestru przedsiêbiorców – zagadnienia wybrane, Rejent 2000, nr 2;
D. B u g a j n a - S p o r c z y k, K. K u æ - K w a œ n i e w i c z, Krajowy Rejestr S¹dowy – uwagi
praktyczne, Monitor Prawniczy 2001, nr 4; E. M a r s z a ³ k o w s k a - K r z e œ, Ustawa
o Krajowym Rejestrze S¹dowym. Komentarz, Warszawa 2001.
40
Zob. L. C i u k l i n, A. J a k u b e c k i, N. K o w a l, op. cit., s. 204.
41
M. W a l i g ó r s k i, Proces cywilny – funkcje i struktura, Warszawa 1947, s. 132.
42
Interes prawny mo¿e byæ bezpoœredni lub poœredni i nie wynika on z regu³y, tak
jak w procesie z naruszenia lub zagro¿enia sfery prawnej, lecz z pewnych zdarzeñ prawnych, które wywo³uj¹ koniecznoœæ uregulowania wi¹¿¹cych siê z nimi stosunków prawnych i rodz¹ obiektywn¹ potrzebê wszczêcia postêpowania lub wziêcia w nim udzia³u;
Komentarz do Kodeksu Postêpowania Cywilnego, Czêœæ pierwsza, pod red. T. Ereciñskiego, Warszawa 2002, s. 22.
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sowej, ale wi¹¿e siê bezpoœrednio ze zdolnoœci¹ rejestrow¹, albowiem
w postêpowaniu rejestrowym osobowych spó³ek handlowych uczestnicy
(wnioskodawcy) poza legitymacj¹ procesow¹ maj¹ równie¿ interes prawny w dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów w imieniu i na rzecz których
podejmuj¹ czynnoœci. De lege ferenda mo¿na postulowaæ o wprowadzenie definicji zdolnoœci rejestrowej do kodeksu postêpowania cywilnego
w zakresie przepisów o postêpowaniu rejestrowym. Na tle dotychczasowych rozwa¿añ mo¿na powiedzieæ, ¿e „zdolnoœæ rejestrowa to zdolnoœæ uczestnika postêpowania rejestrowego, nie wynikaj¹ca ze zdolnoœci
s¹dowej ani prawnej, pozostaj¹ca w zwi¹zku ze zdolnoœci¹ procesow¹
i zdolnoœci¹ do czynnoœci prawnych, ale nie bêd¹ca ich pochodn¹. Zdolnoœæ
rejestrowa to zdolnoœæ, której istnienie nale¿y uzale¿niæ od posiadania
legitymacji procesowej”43, aczkolwiek nale¿y pamiêtaæ, ¿e pojêcie legitymacji jest pojêciem szerszym od zdolnoœci rejestrowej, wch³aniaj¹cym
zdolnoœæ rejestrow¹.

43
Odnoœnie do podanej definicji zdolnoœci rejestrowej, zauwa¿yæ nale¿y, ¿e stanowi
ona wynik prowadzonych przez autora rozwa¿añ na tle obszaru podmiotowego i przedmiotowego zdolnoœci rejestrowej. Z uwagi na podan¹ definicjê zdolnoœci rejestrowej podnieœæ
nale¿y, ¿e stanowi ona ca³oœciowy wynik zebranych pogl¹dów dotycz¹cych tej niezdefiniowanej ustawowo zdolnoœci.
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