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Recenzja

Elwira Marsza³kowska-Krze�,Wpisy w rejestrze przedsiê-
biorców dotycz¹ce spó³ek handlowych,

Warszawa 2004, s. 247

Ksi¹¿ka ma interesuj¹c¹ kompozycjê. £¹czy w sobie cechy publikacji
naukowej z opracowaniem podrêcznikowym, dowodz¹c, ¿e o sprawach
trudnych i skomplikowanych mo¿na pisaæ komunikatywnie, przystêpnie,
a tak¿e komercyjnie. Jest to nie lada sztuka i rzadka umiejêtno�æ, któr¹
� jak wiadomo � posiadaj¹ nieliczni autorzy, a do których zalicza siê tak¿e
E. Marsza³kowska-Krze�. Autorka jest znan¹ osob¹ na rynku prawni-
czym. Jest autork¹ wielu artyku³ów, glos i monografii z zakresu prawa
cywilnego, procesowego i handlowego. W ramach �Pytañ i odpowiedzi�
publikowa³a na ³amach �Rejenta� (2003, nr 5, 7-8, 9) materia³y odnosz¹ce
siê do problematyki spó³ek handlowych w praktyce notarialnej.
Recenzowanaksi¹¿kama jasny i logicznyuk³admerytoryczny i formalny.

Jest zbudowana w klasyczny sposób. Czê�æ g³ówn¹, ujêt¹ w odpowiednie
rozdzia³y, poprzedza wykaz skrótów, bogaty zastaw literatury przedmio-
towej i przedmowa Autorki, w której zaznaczone s¹ intencje, jakie przy-
�wieca³y przygotowaniu tej pozycji.
Celem tej rozprawy by³a potrzeba opracowania monograficznego

aspektów materialnoprawnych i proceduralnych zwi¹zanych z wpisami
rejestru przedsiêbiorców do Krajowego Rejestru S¹dowego, dotycz¹cego
spó³ek prawa handlowego.
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W rozdziale pierwszym przypomniane zosta³o pojêcie rejestru, ze
wskazaniem na cele ewidencyjne, informuj¹ce i ujawniaj¹ce. W przystêp-
ny sposób omówiono organizacjê rejestru, jego funkcje, system Krajo-
wego Rejestru S¹dowego, rejestr przedsiêbiorców, zadania Centralnej In-
formacji Krajowego Rejestru S¹dowego, a tak¿e �ród³a prawa, które
odnosz¹ siê do systemu rejestrowego. Podane s¹ tak¿e dyrektywy i roz-
porz¹dzenia Rady Wspólnot Europejskich oraz konwencje miêdzynaro-
dowe.
Rozdzia³ drugi charakteryzuje zasady, jakie obowi¹zuj¹ rejestr s¹dowy.

S¹ to: zasada jawno�ci formalnej, jawno�ci materialnej, wiarygodno�ci,
nieusuwalno�ci wpisów, a tak¿e wpisu i zupe³no�ci. Czê�æ ta wydaje siê
szczególnie interesuj¹cadonotariusza, poniewa¿u�wiadamia skutki prawne
zwi¹zane zwpisami doKrajowegoRejestru S¹dowego. Jest równie wa¿na
dla klientów notariuszy, którzy nie maj¹ czêsto �wiadomo�ci prawnej ani
konsekwencji, jakie wywo³uje wpis spó³ki handlowej do rejestru s¹do-
wego.
Rozdzia³ trzeci omawia podstawowe instytucje zwi¹zane z trybem

rejestrowym, przypomina co nale¿y rozumieæ pod pojêciem postêpowania
rejestrowego i sprawy rejestrowej, odpowiada na pytania, jaki s¹d ma tzw.
jurysdykcjê krajow¹, jaka musi byæ jego w³a�ciwo�æ i jak ma kszta³towaæ
siê jego sk³ad. Przedstawiony te¿ zostaje charakter uczestników postê-
powania rejestrowego, odnosz¹cy siê do spó³ek handlowych, z punktu
widzenia ich zdolno�ci s¹dowych i procesowych, zdolno�ci postulacyjnej,
legitymacji do wystêpowania w postêpowaniu rejestrowym, a wreszcie
istotna dla klientów notariuszy kwestia reprezentacji uczestników w po-
stêpowaniu rejestrowym.
WpodrozdzialeAutorka przedstawia przebieg postêpowania, czyli jego

wszczêcie, formalne badanie wniosku, merytoryczne badanie wniosku,
charakter posiedzenia, postêpowanie dowodowe, a na koniec orzeczenia
i ich zaskar¿anie odnosz¹ce siê do rodzaju orzeczeñ, uzasadnienia i do-
rêczanie orzeczeñ, koszty postêpowania, �rodki zaskar¿ania. Uwzglêdnio-
na zosta³a tak¿e procedura zwi¹zana z rozwi¹zaniem spó³ki na podstawie
art. 21 k.s.h., odró¿niaj¹ca je od tzw. trybu postêpowania naprawczego
wed³ug art. 172 i 327 k.s.h., opartego na przepisach art. 24-33 ustawy
o Krajowym Rejestrze S¹dowym.
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Rozdzia³ czwarty zajmuje siê charakteremprawnymi rodzajamiwpisów,
których jest kilka, i maj¹ one ró¿ne znaczenie prawne. Przepisy ustawy
o Krajowym Rejestrze S¹dowym wyró¿niaj¹ wpisy pierwotne i wtórne,
wpisy dopuszczalne i niedopuszczalne, wpisy z urzêdu i na wniosek,
wpisy podlegaj¹ce i niepodlegaj¹ce og³oszeniu, a wreszcie wpisy dekla-
ratoryjne, konsytutywne i sanuj¹ce.
Szczególnie rozbudowany jest rozdzia³ pi¹ty (s. 153- 240). Jest on

centraln¹ czê�ci¹ ksi¹¿ki, a przy tym merytorycznym pokazem wiedzy
i do�wiadczeniaAutorki, która w sposób systemowy i niezwykle rzetelnie
ukazujewszystkiekonsekwencjeprawne, jakiewynikaj¹ z rodzajówwpisów
w rejestrze przedsiêbiorców dotycz¹cym spó³ek handlowych. Jest to od-
wa¿na, a przy tym udana próba przegl¹du wpisów do rejestru s¹dowego
wraz z ich ocen¹ merytoryczn¹, wnioskami de lege ferenda i de lege lata.
Autorka dokonuje selekcji wpisów do rejestru s¹dowego, istotnych

dla obrotu prawnego i gospodarczego. Omawia wpisy zwi¹zane z trans-
formacj¹ spó³ek handlowych, a wiêc odnosz¹ce siê do ³¹czenia, podzia³u
i przekszta³cenia spó³ek handlowych. Na tle sposobów ³¹czenia siê spó³ek,
uregulowanychwkodeksie spó³ekhandlowych,wskazujena istotnewarunki
formalnoprawne, jakie musz¹ zostaæ spe³nione, by procedura ³¹czenia siê
spó³ek by³a prawid³owo wykonana. Eksponuje zw³aszcza uchwa³ê o po-
³¹czeniu spó³ek, legitymacjê procesow¹ do z³o¿enia wniosku o wpis
po³¹czenia spó³ek do rejestru, sprawê terminu na dokonanie tej czynno�ci,
przebieg postêpowania rejestrowego, dane zamieszczane w rejestrze,
zaskar¿enie uchwa³y o ³¹czeniu, z uwzglêdnieniem przyczyn i okolicz-
no�ci procesowych.
W ramach podzia³u spó³ek omawia sposoby podzia³u spó³ek handlo-

wych, uchwa³ê o podziale, wpis podzia³u do rejestru, wniosek o wpis do
rejestru, legitymacjêprocesowadodokonania tej czynno�ci, termin iprzebieg
trybu rejestrowego.
W zakresie przekszta³cenia spó³ki przypomina o rodzajach przekszta³-

ceñ, uchwale przekszta³ceniowej, charakterze wpisu, jego wymogach
procesowych i trybie postêpowania w tym zakresie.
Druga czê�æ tego rozdzia³u dotyczy spó³ki europejskiej i wpisów

zwi¹zanych z jej pojawieniem siê w polskim obrocie prawnym i gospo-
darczym. Ten fragment opracowania wydaje siê szczególnie interesuj¹cy
dla notariuszy, jako ¿e instytucja spó³ki europejskiej w prawie polskim jest
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konstrukcjê zupe³nie now¹, znajduje siê poza kodeksem spó³ek handlo-
wych, choæ korzysta z niektórych rozwi¹zañ jurydycznych zawartych
w tej regulacji prawnej.
Europejska spó³ka akcyjna jest spó³k¹ ponadnarodow¹, posiada oso-

bowo�æ prawn¹ i stanowi swoistego rodzaju standard organizacyjno-
prawny, ukszta³towany przez przepisy prawa unijnego. Autorka omawia
charakter prawny spó³ki europejskiej, jej podstawy prawne, tryb powsta-
nia spó³ki europejskiej i zwi¹zane z ni¹ formalno�ci. Wpis spó³ki euro-
pejskiejmo¿ewynikaæzokre�lonego trybu jej za³o¿enia.Wramachza³o¿enia
spó³ki przez po³¹czenie zauwa¿a, ¿e s¹d, notariusz lub inny w³a�ciwy
organ w ka¿dym z zainteresowanych pañstw Unii wydaje za�wiadczenie,
w którym stwierdza siê w sposób niezbity dokonanie czynno�ci i for-
malno�ci wymaganych do ³¹czenia spó³ek.Wydanie za�wiadczenia rodziæ
mo¿e pewne w¹tpliwo�ci co do zakwalifikowania tej czynno�ci do czyn-
no�ci notarialnych i wymaga, bez w¹tpienia, rozwa¿enia w praktyce
notarialnej. Kolejnym sposobem utworzenia spó³ki europejskiej jest za³o-
¿enie holdingowej spó³ki europejskiej, za³o¿enie zale¿nej spó³ki europej-
skiej, przekszta³cenie spó³ki akcyjnej w spó³kê europejsk¹, przeniesienie
siedziby spó³ki europejskiej z innego pañstwa do Polski.
Podobnie jak wa¿ne jest powstanie spó³ki europejskiej, równie istotnie

jest jej wykre�lenie z rejestru, które zawsze musi wi¹zaæ siê z okre�lonym
katalogiem przyczyn, takich jak przeniesienie siedziby spó³ki europejskiej
z Polski do innego pañstwa, niezgodno�æ siedziby spó³ki europejskiej
z deklarowanymmiejscemg³ównymzarz¹du spó³ki, przekszta³cenie spó³ki
europejskiej w polsk¹ spó³kê akcyjn¹, co powodowaæ mo¿e, ¿e spó³ka
przekszta³cona wpisywana jest pod nowym numeremKrajowego Rejestru
S¹dowego.
Innowacyjnym rozwi¹zaniem organizacyjnoprawnym jest tak¿e Eu-

ropejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych, które stanowi przed-
miot zainteresowania Autorki. Zagadnienie to jest odrêbnie uregulowane
w prawie unijnym, choæ podlega wpisowi do rejestru na zasadach okre-
�lonychdla spó³ek jawnych, je¿eli przepisyospó³ceeuropejskiej nie stanowi¹
inaczej. Celem zgrupowania interesów jest u³atwienie albo rozwijanie
dzia³alno�ci gospodarczej jego uczestników, polepszenie b¹d� powiêksze-
nie wyników tej dzia³alno�ci, a nie osi¹ganie zysków. Jest to wiêc typowa
organizacja non profit, na któr¹ zapotrzebowanie w naszej praktyce go-
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spodarczej istnia³o ju¿ od dawna, nie by³o jednak � oprócz instytucji
fundacyjnych � jak dot¹d, innych rozwi¹zañ organizacyjnoprawnych.
Dobrze siê zatem sta³o, ¿e pojawi³o siê Europejskie Zgromadzenie Inte-
resów Gospodarczych, którego dzia³alno�æ musi byæ powi¹zana z dzia-
³alno�ci¹ gospodarcz¹ uczestników i w stosunku do niej mo¿e mieæ tylko
charakter pomocniczy. Ciekawy jest sk³ad uczestników zgrupowania,
choæ procedura za³o¿ycielska jest stosunkowo prosta i wymaga zawarcia
umowy za³o¿ycielskiej w zwyk³ej formie pisemnej. Forma aktu notarial-
nego ani inna forma szczególna nie jest tu niezbêdna. Tre�æ umowy
zgrupowania jest te¿ ma³o sformalizowana, choæ, by zgrupowanie zosta³o
zarejestrowane, konieczne jest z³o¿enie okre�lonych dokumentów i przy-
gotowanie wymaganych danych. Wykre�lenie Europejskiego Zgrupowa-
nia Interesów Gospodarczych z rejestru nie jest zbyt trudne ani te¿
skomplikowane, na co wskazuje Autorka.
Publikacjê koñczy interesuj¹ce podsumowanie, w którym znajduj¹ siê

cenne uwagi i spostrze¿enia. Pojawiaj¹ siê tak¿e wa¿ne wnioski teore-
tyczne i praktyczne o charakterze de lege lata i de lege ferenda. Cennym
uzupe³nieniem jest indeks rzeczowy, który umo¿liwia sprawne poruszanie
siê po tej trudnej i skomplikowanej problematyce rejestrowej, tak istotnej
zarówno dla ka¿dego prawnika, jak i u¿ytkownika rejestrów s¹dowych.

Jerzy Jacyszyn


