
Uwaga na oszustów! 

 

W ostatnim tygodniu do Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wągrowcu zaczęli zwracać 
się z prośbą o pomoc przedsiębiorcy z terenu naszego powiatu w sprawie Krajowego Rejestru 
Pracowników i Pracodawców Sp. z o.o.  
Właściciele firm, jak się okazuje w całej Polsce, zaczęli otrzymywać pisma wzywające do 
uregulowania opłaty w wysokości 115,00 zł za wpis do Krajowego Rejestru Pracowników i 
Pracodawców. W regulaminie  na stronie internetowej KRPiP Sp. z o.o. możemy znaleźć zapis, że 
wpis do Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców jest dobrowolny. Po szerszym 
przeanalizowaniu pisma okazuje się, że Spółka „prosi o uregulowanie fakultatywnej opłaty w 
wysokości 115,00 zł.”. Zdaniem Rzecznika użyte w treści pisma, trudne słowo „fakultatywny” 
zostało użyte celowo, ponieważ nie wszyscy mogą wiedzieć, iż znaczy ono tyle co „dobrowolny”. Po 
głębszej analizie okazuje się, że wyżej wymieniona firma z siedzibą w Warszawie podszywa się pod 
firmę o tej samej nazwie z Bielska Białej. Na pierwszy rzut oka, korzystając z internetowej 
wyszukiwarki, widoczna jest różnica w adresie stron internetowych obydwu firm: pierwsza- fałszywa- 
firma posiada domenę www.krpip.org.pl a druga- prawdziwa- www.krpip.pl . Kolejną zastanawiającą 
rzeczą jest podana w piśmie podstawa prawna: „Na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 15 września 2000 
r. (Dz. U. nr 94,, poz. 1037 z późn. zm.) został utworzony Krajowy Rejestr Pracowników i 
Pracodawców.” W tym przypadku zauważyć należy, że nie została podana pełna nazwa ustawy, więc 
należy domniemywać, że firma celowo liczyła na to, że część przedsiębiorców po prostu nie sprawdzi 
wyżej podanego stanu prawnego. Okazuje się, że ustawa przywoływana przez firmę to Kodeks spółek 
handlowych, a art. 12 stanowi, że: „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo 
spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona 
podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji.”  

Właściwy Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców z Bielska Białej zamieścił na swojej 
stronie internetowej www.krpip.pl szereg informacji dotyczących podszywania się firmy Spółki z o.o. 
z Grudziądza. Na stronie możemy znaleźć informacje jak postępować w przypadku wyłudzenia przez 
firmę kwoty 115,00 zł, gdzie się zgłosić z prośbą o pomoc, jak również można znaleźć zapis, że firma 
z Bielska Białej jako jedyna firma w Polsce pod nazwą Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców 
jest znakiem chronionym a jego prawo ochronne zostało nadane z dniem 18 lipca 2011 roku. Firma w 
dniu 15 lipca 2012 roku komunikatem na swojej stronie internetowej zamieściła wezwanie do 
natychmiastowego zaniechania działań zarówno sprzecznych z prawem, jak i dobrymi obyczajami, co 
w późniejszym czasie skutkować może wystąpieniem firmy z Bielska Białej na drogę postępowania 
sądowego.  
 

Zbigniew Byczyński 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 


