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SKŁADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DO KRAJOWEGO 

REJESTRU SĄDOWEGO  

PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW NADAL MOŻLIWE 

 

W nawiązaniu do naszego Newslettera nr 12/2018 z dnia 27.04.2018 r., dotyczącego najnowszych 

zmian w polskim prawie w zakresie procedur składania sprawozdań finansowych do Krajowego 

Rejestru Sądowego, zawracamy uwagę na poniższe kwestie. 

Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązującymi od dnia 15.03.2018 r., dla każdego podmiotu 

obowiązanego do składania dokumentów finansowych do KRS prowadzi się w systemie 

teleinformatycznym repozytorium dokumentów finansowych, do którego są składane dokumenty, 

o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, a w szczególności: 

1. roczne sprawozdanie finansowe, 

2. sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego (jeżeli podlegało ono badaniu),  

3. odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego 

sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,  

4. sprawozdanie z działalności (jeżeli dana jednostka jest zobowiązana do jego złożenia na mocy 

obowiązujących przepisów). 

Powyższy sposób przesyłania dokumentów finansowych jest bezpłatny. Wniosek powinien być 

podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego 

zaufanym profilem ePUAP, przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL został 

ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną jako członek organu uprawnionego do 

reprezentowania podmiotu. W przypadku polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością osobą 

podpisującą powinien być członek zarządu spółki. Nie może nią być pełnomocnik. Jeżeli zarząd 

składa się z więcej niż jednego członka, wystarczy podpis jednego z nich. 

W związku z tym należy zauważyć, że w każdym przypadku istnieje wymóg podpisania i złożenia 

dokumentów finansowych, w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

przez osobę fizyczną uprawnioną do reprezentowania podmiotu, którego numer PESEL został 

ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym. PESEL to numer przyznawany każdemu obywatelowi 

Polski po zarejestrowaniu go przez władze publiczne po jego urodzeniu. Jednakże może go uzyskać 

również obcokrajowiec. 

                                                 
1 Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. 
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Problem powstaje gdy w Spółce jest tylko jeden członek zarządu, który jest cudzoziemcem (nie 

obywatelem polskim), lub gdy członków zarządu jest wprawdzie więcej, ale wszyscy są 

cudzoziemcami (nie obywatelami polskimi), a żaden z nich nie ma numeru PESEL. Jest to luka 

prawna, ponieważ nowe przepisy nie określają, kto powinien podpisać i złożyć dokumenty, jeśli żaden 

z członków zarządu nie ma numeru PESEL. W związku z tym możemy się spodziewać, że regulacje 

prawne w tym zakresie zostaną zmienione, aby umożliwić firmom, w których żaden z członków 

zarządu nie ma numeru PESEL, podpisywanie i przesyłanie dokumentów finansowych za 

pośrednictwem nowego systemu teleinformatycznego. Jednak, biorąc pod uwagę obecne regulacje 

prawne, powyższe firmy mogą podjąć jeden z następujących kroków: 

1. zagraniczny członek zarządu może ubiegać się o numer PESEL w Polsce lub 

2. do zarządu może zostać powołana nowa osoba, która ma numer PESEL. 

Niezależnie od powyższego istnieje również inne rozwiązanie wyżej wymienionego problemu, 

które nie wymaga żadnych zmian w zarządzie spółki (nie wymaga podjęcia żadnego 

z powyższych kroków). Rozwiązaniem jest złożenie dokumentów finansowych za pomocą 

formularza wniosku Z30 za pośrednictwem platformy S24 (https://ekrs.ms.gov.pl/s24/), przez – 

jak często było to do tej pory – pełnomocnika procesowego Spółki, który ma utworzone konto na 

tej platformie. Należy pamiętać, że aby utworzyć i używać konta na platformie S24, należy 

autoryzować je z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP. 

Wszystkie dokumenty finansowe, które należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformy S24 (załączone do formularza wniosku Z30) wymagają kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego (w tym przypadku zaufany profil ePUAP jest niewystarczający) i należy je 

złożyć w formie pliku .xades. W tym przypadku złożenie dokumentów finansowych za pomocą 

platformy S24 podlega opłacie sądowej. 

 

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

 


