Sądy rejestrowe w czasie stanu epidemii w
Polsce (stan na 23 marca 2020 r.)
W przypadku spółek handlowych szereg czynności może wiązać się z koniecznością uprzedniej zmiany
umowy albo statutu spółki, a w związku z tym również przeprowadzenia postępowania rejestrowego,
którego pozytywne zakończenie jest warunkiem skuteczności takiej zmiany. Również zmiana składu
organów z powodów czysto praktycznych powinna zostać możliwie pilnie wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W poniższym alercie chcielibyśmy przedstawić Państwu
kilka bieżących informacji dotyczących funkcjonowania wydziałów rejestrowych w sądach gospodarczych
w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemii.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi w biurach obsługi interesantów oraz sekretariatach wydziałów
gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego sądów rejonowych największych miast w Polsce (m.in. w
Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu i Gdańsku), na dzień 23 marca 2020 roku, załatwianie
spraw w sądach rejestrowych odbywa się na poniższych zasadach.

Biura podawcze
Biura podawcze większości sądów są aktualnie nieczynne. Wyjątkiem jest Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy (XII i XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), gdzie przy jednym
funkcjonującym na ten moment stanowisku biura podawczego pisma mogą być składane osobiście. We
wszystkich sądach wszelkie pisma i wnioski można natomiast składać za pośrednictwem poczty.

Rozpatrywanie spraw
Na dzień 23 marca 2020 roku wszystkie sprawy przed sądami rejestrowymi są rozpatrywane, posiedzenia
niejawne się odbywają, a sędziowie i referendarze sądowi wydają zarządzenia i postanowienia. W
niektórych sądach wydziały pracują jednak w mniejszym składzie, również ze względu na wprowadzenie
pracy w systemie rotacji pracowników, w związku z czym okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy
najprawdopodobniej ulegnie znacznemu wydłużeniu. W sprawach pilnych, zgodnie z dotychczasową
praktyką, wnioskodawcy mogą składać do przewodniczącego wydziału odpowiednio umotywowane
wnioski o przyspieszenie rozpoznania sprawy i pilne rozpatrzenie wniosku. Nie ma jednak żadnych
gwarancji, że sprawa zostanie rozpoznana niezwłocznie.
Niezależnie od sytuacji panującej w sądach rejestrowych, w szczególności problemów w działaniu biur
podawczych, należy mieć na uwadze, że terminy ustawowe, np. na złożenie wniosku o zarejestrowanie
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zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dalszym ciągu obowiązują, zaś
szereg z nich ma charakter prekluzyjny (np. termin na złożenie wniosku o zarejestrowanie zmiany umowy
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Zarządy spółek muszą mieć to na uwadze.
W zaistniałej sytuacji, planując działania spółki, należy liczyć się z tym, że pożądany wpis do rejestru
może zostać dokonany dopiero w dłuższej perspektywie czasu. Jeżeli zależy nam na czasie i charakter
sprawy na to pozwala, warto rozważyć alternatywne rozwiązania.
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