
Dziennik Ustaw Nr 114 — 6387 — Poz. 1193

1193

USTAWA

z dnia 30 listopada 2000 r.

o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sàdowym, Prawa upad∏oÊciowego, ustawy o post´powaniu egzeku-
cyjnym w administracji, ustawy o wydawaniu Monitora Sàdowego i Gospodarczego oraz ustawy — Prawo 

dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Art. 1. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajo-
wym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178
oraz z 2000 r. Nr 60, poz. 702 i Nr 84, poz. 948) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. 1. Rejestr prowadzà w systemie informa-
tycznym sàdy rejonowe (sàdy gospodar-
cze), obejmujàce swojà w∏aÊciwoÊcià
obszar województwa lub jego cz´Êç,
zwane dalej «sàdami rejestrowymi».

2. Gminy, jako zadania zlecone, wykonujà
czynnoÊci zwiàzane z prowadzeniem Re-
jestru, polegajàce na zapewnieniu zain-
teresowanym:

1) wglàdu do Polskiej Klasyfikacji Dzia-
∏alnoÊci (PKD), 

2) urz´dowych formularzy wniosków
wymaganych ustawà, umo˝liwiajà-
cych rejestracj´ osób fizycznych wy-
konujàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà
i spó∏ek jawnych,

3) dost´pu do informacji o wysokoÊci
op∏at, sposobie ich uiszczania oraz
o w∏aÊciwoÊci miejscowej sàdów reje-
strowych.

3. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw ad-
ministracji publicznej, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, sposób wykonywania
czynnoÊci, o których mowa w ust. 2, oraz
sposób wspó∏pracy sàdów rejestrowych
i zarzàdów gmin w tych sprawach,
w szczególnoÊci wskazujàc sposób po-
st´powania i przekazywania przez sàdy
rejestrowe niezb´dnych informacji, ma-
jàc na wzgl´dzie u∏atwienie dost´pu do
Rejestru.”;

2) w art. 4:

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przekazywanie z urz´du organom samorzà-
du gminnego, w∏aÊciwym wed∏ug miejsca
zamieszkania (siedziby) przedsi´biorcy, da-
nych z Rejestru o wpisaniu przedsi´biorcy
i jego wykreÊleniu wraz z adresem i przed-
miotem jego dzia∏alnoÊci, w terminie 7 dni
od dnia wprowadzenia tych danych do Reje-
stru.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Z dochodów uzyskanych z op∏at, o których
mowa w ust. 4, tworzy si´ Êrodek specjalny
Ministerstwa SprawiedliwoÊci, który prze-
znacza si´ na usprawnienie funkcjonowania
sàdów powszechnych, a w szczególnoÊci na
koszty ich dzia∏alnoÊci podstawowej oraz za-
kupy inwestycyjne.”;

3) w art. 9:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 2—4 w brzmieniu: 

„2. Je˝eli przepis szczególny nakazuje zg∏osze-
nie okreÊlonych danych sàdowi rejestrowe-
mu lub wpisanie ich do Rejestru, a dane te
nie podlegajà wed∏ug przepisów ustawy
wpisowi do okreÊlonego dzia∏u Rejestru, do-
kumenty zawierajàce te dane sk∏ada si´ do
akt rejestrowych.

3. Je˝eli podmiot wpisywany do Rejestru dzia-
∏a na podstawie umowy lub statutu, do wnio-
sku o jego wpisanie do∏àcza si´ umow´ lub
statut. 

4. Do wniosku o wpis, dotyczàcego zmiany
umowy spó∏ki lub statutu spó∏ki albo zmiany
innych wpisanych podmiotów dzia∏ajàcych
na podstawie umowy lub statutu, do∏àcza si´
tak˝e tekst jednolity umowy lub statutu,
z uwzgl´dnieniem wprowadzonych zmian.
Do tekstu jednolitego nie stosuje si´ przepi-
sów o formie czynnoÊci prawnych.”;

4) w art. 10:

a) w ust. 1 wyrazy „osób prawnych” zast´puje si´
wyrazem „podmiotów”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3—5 w brzmieniu: 

„3. Akta dotyczàce wpisu do rejestru d∏u˝ników
niewyp∏acalnych podmiotu, który uleg∏ wy-
kreÊleniu na podstawie art. 59 i 60 i nie pod-
lega ujawnieniu, sà dost´pne wy∏àcznie dla
podmiotu, którego dotyczy∏ wpis, oraz wie-
rzyciela, na którego wniosek orzeczono
o wpisaniu podmiotu. 

4. Dokumenty b´dàce podstawà wpisów
w dziale 4 rejestru przedsi´biorców, które zo-
sta∏y wykreÊlone na podstawie art. 46, wy∏à-
cza si´ z akt rejestrowych przedsi´biorcy
i sk∏ada w prowadzonym oddzielnie zbiorze
dokumentów, który jest dost´pny jedynie dla



przedsi´biorcy wpisanego w tym rejestrze
oraz wierzyciela, na którego wniosek nastà-
pi∏o wykreÊlenie wpisu.

5. Przepisy ust. 3 i 4 nie naruszajà uprawnieƒ
do dost´pu do akt sàdowych okreÊlonych
w przepisach szczególnych.”;

5) w art. 12 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Je˝eli w Rejestrze sà zamieszczone dane nie-
dopuszczalne ze wzgl´du na obowiàzujàce
przepisy prawa, sàd rejestrowy, po wys∏u-
chaniu zainteresowanych osób na posiedze-
niu lub po wezwaniu do z∏o˝enia oÊwiadcze-
nia pisemnego, wykreÊla je z urz´du.”;

6) art. 13 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 13. 1. Wpisy do Rejestru podlegajà obowiàz-
kowi og∏oszenia w Monitorze Sàdo-
wym i Gospodarczym, chyba ̋ e ustawa
stanowi inaczej.

2. Nie podlegajà og∏oszeniu wpisy do Re-
jestru dotyczàce wpisanych w nim
osób fizycznych wykonujàcych dzia∏al-
noÊç gospodarczà.”;

7) w art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Je˝eli do Rejestru jest wpisana osobowa
spó∏ka handlowa, odpowiedzialnoÊç, o któ-
rej mowa w ust. 1, ponoszà solidarnie ze
spó∏kà osoby odpowiadajàce za zobowiàza-
nia spó∏ki ca∏ym swoim majàtkiem.”;

8) art. 19 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 19. 1. Wpis do Rejestru jest dokonywany na
wniosek, chyba ˝e przepis szczególny
przewiduje wpis z urz´du.

2. Wniosek o wpis do Rejestru sk∏ada si´
na urz´dowym formularzu. Sk∏adajàc
wniosek, wnioskodawca bez wezwania
uiszcza op∏at´ sàdowà, a je˝eli wpis
podlega og∏oszeniu — równie˝ op∏at´
za og∏oszenie w Monitorze Sàdowym
i Gospodarczym.

3. Wniosek z∏o˝ony z naruszeniem przepi-
su ust. 2 lub nieprawid∏owo wype∏nio-
ny podlega zwróceniu, bez wzywania
do uzupe∏nienia braków. 

4. W razie zwrócenia wniosku zgodnie
z ust. 3 przy pierwszym wpisie do Reje-
stru, mo˝e on byç ponownie z∏o˝ony
w terminie 7 dni od daty dor´czenia za-
rzàdzenia o zwrocie. Je˝eli wniosek nie
jest dotkni´ty brakami, wywo∏uje sku-
tek od daty pierwotnego wniesienia.
Skutek taki nie nast´puje w razie kolej-
nego zwrotu wniosku. 

5. Urz´dowe formularze sà udost´pniane
w siedzibach sàdów oraz poza nimi. 

6. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzory, spo-
sób i miejsca udost´pniania urz´do-

wych formularzy. Formularze te powin-
ny odpowiadaç wymaganiom przewi-
dzianym dla pism procesowych oraz
zawieraç niezb´dne pouczenia dla
stron co do sposobu ich wype∏niania,
wnoszenia i skutków niedostosowania
wniosku do tych wymagaƒ.”;

9) po art. 19 dodaje si´ art. 19a w brzmieniu:

„Art. 19a. 1. Do wniosku o wpis podmiotu podle-
gajàcego obowiàzkowi wpisu do Reje-
stru do∏àcza si´ uwierzytelnione nota-
rialnie albo z∏o˝one przed s´dzià lub
upowa˝nionym pracownikiem sàdu
wzory podpisów osób upowa˝nio-
nych do reprezentowania tego pod-
miotu. 

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝
w przypadku zmiany osób upowa˝nio-
nych do reprezentowania podmiotu
wpisanego do Rejestru. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1,
do∏àcza si´ tak˝e dokument potwier-
dzajàcy tytu∏ prawny wnioskodawcy
do lokalu (nieruchomoÊci), w którym
ma byç wykonywana dzia∏alnoÊç ob-
j´ta wnioskiem.

4. Przepisów ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 1
nie stosuje si´ do osób fizycznych wy-
konujàcych dzia∏alnoÊç gospodar-
czà.”;

10) w art. 20: 

a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Wpisy, o których mowa w art. 12 ust. 3,
art. 24 ust. 3 i 4 i w art. 41, a tak˝e wpis d∏u˝-
nika do rejestru d∏u˝ników niewyp∏acal-
nych, nast´pujà po uprawomocnieniu si´
postanowienia w przedmiocie wpisu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W sprawach, o których mowa w ust. 2, dat´
uprawomocnienia wpisuje si´ z urz´du.
Wpis ten nie podlega og∏oszeniu.”;

11) art. 21 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 21. Organy administracji rzàdowej i samorzà-
dowej, sàdy, banki, komornicy i notariu-
sze sà obowiàzani niezw∏ocznie informo-
waç sàd rejestrowy o zdarzeniach, które
podlegajà obowiàzkowi wpisu do Reje-
stru z urz´du.”;

12) w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sàd rejestrowy bada, czy dane wskazane we
wniosku o wpis do Rejestru w zakresie okre-
Êlonym w art. 35 sà prawdziwe. W pozosta-
∏ym zakresie sàd rejestrowy bada, czy zg∏o-
szone dane sà zgodne z rzeczywistym sta-
nem, je˝eli ma w tym wzgl´dzie uzasadnione
wàtpliwoÊci.”;
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13) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. 1. W razie stwierdzenia, ˝e wniosek
o wpis do Rejestru lub dokumenty, któ-
rych z∏o˝enie jest obowiàzkowe, nie zo-
sta∏y z∏o˝one pomimo up∏ywu terminu,
sàd rejestrowy wzywa obowiàzanych
do ich z∏o˝enia, wyznaczajàc dodatko-
wy 7-dniowy termin, pod rygorem za-
stosowania grzywny przewidzianej
w przepisach Kodeksu post´powania
cywilnego o egzekucji Êwiadczeƒ nie-
pieni´˝nych. W razie niewykonania
obowiàzków w tym terminie, sàd reje-
strowy nak∏ada grzywn´ na obowiàza-
nych. Przepisów art. 1052 zdanie drugie
i art. 1053 Kodeksu post´powania cy-
wilnego nie stosuje si´.

2. Sàd rejestrowy mo˝e ponawiaç grzyw-
n´, o której mowa w ust. 1. 

3. Je˝eli Êrodki, o których mowa w ust. 1
i 2, nie spowodujà z∏o˝enia wniosku
o wpis lub dokumentów, których z∏o˝e-
nie jest obowiàzkowe, a w Rejestrze
jest zamieszczony wpis niezgodny
z rzeczywistym stanem rzeczy, sàd reje-
strowy wykreÊla ten wpis z urz´du. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach sàd rejestrowy mo˝e dokonaç
z urz´du wpisu danych odpowiadajà-
cych rzeczywistemu stanowi rzeczy,
o ile dokumenty stanowiàce podstaw´
wpisu znajdujà si´ w aktach rejestro-
wych, a dane te sà istotne.”; 

14) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. Je˝eli pomimo stosowania grzywny,
o której mowa w art. 24, osobowa spó∏ka
handlowa wpisana do Rejestru nie wyko-
nuje obowiàzków okreÊlonych w art. 24
ust. 1, sàd rejestrowy z urz´du mo˝e,
z wa˝nych powodów, orzec o rozwiàzaniu
spó∏ki oraz ustanowiç likwidatora.”;

15) art. 26 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 26. 1. Je˝eli pomimo stosowania grzywien
osoba prawna wpisana do rejestru
przedsi´biorców nie wykonuje obo-
wiàzków, o których mowa w art. 24
ust. 1, sàd rejestrowy mo˝e ustanowiç
dla niej kuratora na okres nieprzekra-
czajàcy roku. Sàd rejestrowy mo˝e
przed∏u˝yç ustanowienie kuratora na
okres nieprzekraczajàcy 6 miesi´cy, je-
˝eli czynnoÊci kuratora nie mog∏y zo-
staç zakoƒczone przed up∏ywem okre-
su, na który zosta∏ ustanowiony. 

2. Kuratorem mo˝e byç tylko osoba fi-
zyczna, która nie by∏a karana za pope∏-
nione umyÊlnie przest´pstwo przeciw-
ko mieniu, obrotowi gospodarczemu
oraz obrotowi pieni´dzmi i papierami
wartoÊciowymi. 

3. Postanowienie sàdu rejestrowego
o ustanowieniu kuratora jest skuteczne
z chwilà jego wydania.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do osób
prawnych wpisanych do rejestru przed-
si´biorców na podstawie art. 50.

5. Prezesi sàdów okr´gowych, w których
okr´gach dzia∏ajà sàdy rejestrowe, pro-
wadzà listy kandydatów na kuratorów. 

6. Minister SprawiedliwoÊci okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia, kwalifikacje
wymagane od kandydatów na kurato-
rów oraz sposób prowadzenia listy tych
kandydatów i dane ujmowane w liÊcie
kandydatów, majàc na uwadze gwaran-
cje nale˝ytego wykonywania obowiàz-
ków przez te osoby.”;

16) art. 27 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 27. Na postanowienie sàdu rejestrowego
w przedmiocie stosowania grzywny,
o której mowa w art. 24, oraz ustanowie-
nia kuratora, jego odwo∏ania i odmowy
odwo∏ania przys∏uguje za˝alenie.”;

17) art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Art. 28. Kurator ustanowiony na podstawie art. 26
ust. 1 jest obowiàzany do niezw∏ocznego
przeprowadzenia czynnoÊci wymaganych
do wyboru lub powo∏ania w∏adz osoby
prawnej.”;

18) w art. 29:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1, 

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Kurator mo˝e wystàpiç do sàdu rejestrowe-
go o rozwiàzanie osoby prawnej oraz usta-
nowienie likwidatora z powodu braku jej
w∏adz lub z innej wa˝nej przyczyny, jeÊli
czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, nie do-
prowadzà do rozwiàzania osoby prawnej
i wszcz´cia likwidacji.”;

19) art. 30 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 30. Je˝eli kurator przy wykonywaniu swych
czynnoÊci stwierdzi, ˝e istniejà przes∏anki
zg∏oszenia wniosku o og∏oszenie upad∏o-
Êci osoby prawnej, dla której zosta∏ usta-
nowiony, mo˝e zg∏osiç taki wniosek w∏a-
Êciwemu sàdowi.”;

20) w art. 31: 

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1, 

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Sàd rejestrowy z urz´du odwo∏uje kuratora,
je˝eli nienale˝ycie wykonuje on swoje obo-
wiàzki.”;

21) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. 1. Kurator ma prawo do wynagrodzenia
za swojà dzia∏alnoÊç oraz do zwrotu
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uzasadnionych wydatków, które po-
niós∏ w zwiàzku ze swoimi czynnoÊcia-
mi.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa
w ust. 1, przyznaje postanowieniem
sàd rejestrowy, w wysokoÊci stosownej
do zakresu dokonanych przez kuratora
czynnoÊci, zasàdzajàc na rzecz kuratora
nale˝ne mu kwoty od osób zobowiàza-
nych do pokrycia kosztów jego dzia∏al-
noÊci oraz orzekajàc o obowiàzku tych
osób zwrotu wydatków poniesionych
przez Skarb Paƒstwa. Sàd mo˝e posta-
nowieniem przyznawaç kuratorowi za-
liczki w miar´ dokonywanych czynno-
Êci.

3. Koszty dzia∏alnoÊci kuratora obcià˝ajà
solidarnie osob´ prawnà, dla której zo-
sta∏ ustanowiony, oraz cz∏onków jej or-
ganu pe∏niàcego funkcj´ zarzàdu.

4. Postanowienie, o którym mowa
w ust. 2, jest podstawà do prowadzenia
egzekucji w zakresie kosztów nale˝nych
kuratorowi.”;

22) art. 33 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 33. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych, okreÊla, w drodze
rozporzàdzenia, dolnà i górnà granic´ wy-
nagrodzeƒ za dzia∏alnoÊç kuratorów, bio-
ràc pod uwag´ zró˝nicowanie, stopieƒ
trudnoÊci i czas trwania poszczególnych
czynnoÊci.”;

23) art. 35 otrzymuje brzmienie:

„Art. 35. Ilekroç do Rejestru wpisuje si´:

1) osob´ fizycznà — zamieszcza si´ nazwi-
sko i imiona oraz identyfikator nadany
w systemie ewidencji ludnoÊci, zwany
dalej „numerem PESEL”,

2) inny podmiot ni˝ okreÊlony w pkt 1 —
zamieszcza si´ nazw´ lub firm´ oraz
numer identyfikacyjny nadany w reje-
strze podmiotów gospodarki narodo-
wej, na podstawie przepisów o staty-
styce publicznej, zwany dalej „nume-
rem REGON”, a je˝eli podmiot jest za-
rejestrowany w Rejestrze — tak˝e jego
numer w Rejestrze.”;

24) art. 36 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 36. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´
do nast´pujàcych podmiotów:

1) osób fizycznych wykonujàcych dzia∏al-
noÊç gospodarczà,

2) spó∏ek jawnych,

3) spó∏ek partnerskich,

4) spó∏ek komandytowych,

5) spó∏ek komandytowo-akcyjnych,

6) spó∏ek z ograniczonà odpowiedzialno-
Êcià,

7) spó∏ek akcyjnych,

8) spó∏dzielni,

9) przedsi´biorstw paƒstwowych,

10) jednostek badawczo-rozwojowych,

11) przedsi´biorców okreÊlonych w przepi-
sach o zasadach prowadzenia na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej dzia-
∏alnoÊci gospodarczej w zakresie drob-
nej wytwórczoÊci przez zagraniczne
osoby prawne i fizyczne, zwane dalej
«przedsi´biorstwami zagranicznymi»,

12) towarzystw ubezpieczeƒ wzajemnych,

13) innych osób prawnych, je˝eli wykonu-
jà dzia∏alnoÊç gospodarczà i podlegajà
obowiàzkowi wpisu do rejestru, o któ-
rym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2,

14) oddzia∏ów przedsi´biorców zagranicz-
nych dzia∏ajàcych na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej,

15) g∏ównych oddzia∏ów zagranicznych za-
k∏adów ubezpieczeƒ.”;

25) w art. 37 skreÊla si´ oznaczenie ust. 1 oraz skreÊla
si´ ust. 2;

26) art. 38 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 38. W dziale 1 rejestru przedsi´biorców za-
mieszcza si´ nast´pujàce dane:

1) dla ka˝dego podmiotu:

a) nazw´ lub firm´, pod którà dzia∏a,
a w przypadku osoby fizycznej — jej
oznaczenie zgodnie z art. 35 pkt 1
oraz nazw´, pod którà wykonuje
dzia∏alnoÊç gospodarczà,

b) oznaczenie jego formy prawnej,

c) jego siedzib´ i adres, a w przypadku
osoby fizycznej — równie˝ jej miej-
sce zamieszkania i adres,

d) je˝eli podmiot wpisany do rejestru
przedsi´biorców posiada oddzia∏y —
tak˝e ich siedziby i adresy,

e) oznaczenie jego poprzedniego nu-
meru rejestru sàdowego lub numeru
w ewidencji dzia∏alnoÊci gospodar-
czej,

f) je˝eli podmiot wpisany do rejestru
przedsi´biorców utworzony zosta∏
w wyniku przekszta∏cenia lub po-
dzia∏u innego podmiotu albo po∏à-
czenia innych podmiotów, zamiesz-
cza si´ w tym rejestrze wzmiank´
o sposobie powstania podmiotu,
a tak˝e oznaczenia poprzednich nu-
merów rejestru. Je˝eli podmiot wpi-
sany do rejestru przedsi´biorców
utworzony zosta∏ w wyniku koncen-
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tracji innych podmiotów, zamieszcza
si´ w tym rejestrze tak˝e oznaczenie
poprzednich numerów tego rejestru
oraz numer i dat´ decyzji Prezesa
Urz´du Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów o zgodzie na dokonanie
koncentracji, wydanej zgodnie
z przepisami o ochronie konkurencji
i konsumentów,

g) wzmiank´ o wykonywaniu dzia∏alno-
Êci gospodarczej z innymi podmiota-
mi na podstawie umowy spó∏ki cy-
wilnej,

2) w przypadku osoby fizycznej — informa-
cje o pozostawaniu w zwiàzku ma∏˝eƒ-
skim, zawarciu ma∏˝eƒskiej umowy ma-
jàtkowej, ustaniu wspólnoÊci majàtko-
wej mi´dzy ma∏˝onkami, zaznaczenie
ograniczenia jej zdolnoÊci do czynnoÊci
prawnych, o ile takie istnieje,

3) w przypadku podmiotu nieb´dàcego
osobà fizycznà — informacje o statucie
lub umowie, wzmiank´ o ich zmianie,
okres, na który podmiot zosta∏ utworzo-
ny, oraz jego numer REGON,

4) w przypadku spó∏ki jawnej:

a) oznaczenie wspólników spó∏ki jaw-
nej, zgodnie z art. 35, 

b) informacje o jej wspólnikach, zgod-
nie z pkt 2,

5) w przypadku spó∏ki partnerskiej:

a) oznaczenie partnerów, zgodnie z
art. 35,

b) informacje o partnerach, zgodnie
z pkt 2,

c) w przypadku partnerów ponoszà-
cych odpowiedzialnoÊç zgodnie
z art. 95 § 2 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia
2000 r. — Kodeks spó∏ek handlowych
(Dz. U. Nr 94, poz. 1037) — zaznacze-
nie tej okolicznoÊci,

6) w przypadku spó∏ki komandytowej: 

a) oznaczenie wspólników spó∏ki ko-
mandytowej, zgodnie z art. 35,

b) informacje o jej wspólnikach, zgod-
nie z pkt 2,

c) okreÊlenie, który ze wspólników jest
komplementariuszem, a który ko-
mandytariuszem,

d) wysokoÊç sumy komandytowej,

e) przedmiot wk∏adu ka˝dego koman-
dytariusza, z zaznaczeniem, w jakiej
cz´Êci zosta∏ wniesiony, oraz zwroty
wk∏adów choçby cz´Êciowe,

7) w przypadku spó∏ki komandytowo-ak-
cyjnej: 
a) oznaczenie komplementariuszy spó∏-

ki komandytowo-akcyjnej, zgodnie
z art. 35,

b) informacje o jej komplementariu-
szach, zgodnie z pkt 2,

c) wysokoÊç kapita∏u zak∏adowego,
liczb´ i wartoÊç nominalnà akcji, 

d) iloÊç akcji uprzywilejowanych i ro-
dzaj uprzywilejowania,

e) wzmiank´, jaka cz´Êç kapita∏u zak∏a-
dowego zosta∏a op∏acona przed za-
rejestrowaniem,

f) je˝eli przy zawiàzaniu spó∏ki akcjo-
nariusze wnoszà wk∏ady niepieni´˝-
ne — zaznaczenie tej okolicznoÊci,
z podaniem wartoÊci nominalnej ob-
j´tych w zamian za nie akcji,

8) w przypadku spó∏ki z ograniczonà odpo-
wiedzialnoÊcià: 

a) wysokoÊç kapita∏u zak∏adowego,
a je˝eli wspólnicy wnoszà wk∏ady
niepieni´˝ne — zaznaczenie tej oko-
licznoÊci, z podaniem wartoÊci obj´-
tych w zamian za nie udzia∏ów,

b) okreÊlenie, czy wspólnik mo˝e mieç
jeden czy wi´kszà liczb´ udzia∏ów, 

c) zgodnie z art. 35, oznaczenie wspól-
ników posiadajàcych samodzielnie
lub ∏àcznie z innymi co najmniej 10%
kapita∏u zak∏adowego oraz iloÊç po-
siadanych przez tych wspólników
udzia∏ów i ∏àcznà ich wysokoÊç,

d) je˝eli spó∏ka ma tylko jednego
wspólnika — wzmiank´, ̋ e jest on je-
dynym wspólnikiem spó∏ki,

e) je˝eli umowa wskazuje pismo prze-
znaczone do og∏oszeƒ spó∏ki — ozna-
czenie tego pisma,

9) w przypadku spó∏ki akcyjnej:

a) wysokoÊç kapita∏u zak∏adowego,
liczb´ i wartoÊç nominalnà akcji,

b) wysokoÊç kapita∏u docelowego, je-
˝eli statut to przewiduje,

c) iloÊç akcji uprzywilejowanych i ro-
dzaj uprzywilejowania,

d) wzmiank´, jaka cz´Êç kapita∏u zak∏a-
dowego zosta∏a op∏acona przed za-
rejestrowaniem,

e) je˝eli akcjonariusze wnoszà wk∏ady
niepieni´˝ne — zaznaczenie tej oko-
licznoÊci, z podaniem wartoÊci nomi-
nalnej obj´tych w zamian za nie ak-
cji,

f) je˝eli statut wskazuje pismo przezna-
czone do og∏oszeƒ spó∏ki — oznacze-
nie tego pisma,

g) je˝eli statut przewiduje przyznanie
uprawnieƒ osobistych okreÊlonym
akcjonariuszom lub tytu∏y uczestnic-
twa w dochodach lub majàtku spó∏ki
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niewynikajàcych z akcji — zaznacze-
nie tych okolicznoÊci,

h) w przypadku gdy spó∏ka ma tylko
jednego akcjonariusza — jego ozna-
czenie zgodnie z art. 35, a tak˝e
wzmiank´, i˝ jest on jedynym akcjo-
nariuszem spó∏ki,

i) wzmiank´ o uchwale o emisji obliga-
cji zamiennych i akcji wydawanych
za te obligacje; wzmiank´ o prawie
obligatariuszy do udzia∏u w zysku,

10) w przypadku przedsi´biorstwa paƒstwo-
wego — organ za∏o˝ycielski,

11) w przypadku jednostki badawczo-roz-
wojowej — podmiot tworzàcy jednost-
k´,

12) w przypadku przedsi´biorstwa zagra-
nicznego:

a) nazwisko i imiona osoby fizycznej
lub okreÊlenie osoby prawnej, która
uzyska∏a zezwolenie na prowadzenie
tego przedsi´biorstwa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wraz
z miejscem zamieszkania (siedzibà)
i adresem tej osoby, 

b) oznaczenie organu, który wyda∏ ze-
zwolenie na prowadzenie tego
przedsi´biorstwa na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, oraz numer
i dat´ tego zezwolenia,

13) w przypadku towarzystwa ubezpieczeƒ
wzajemnych — oznaczenie terytorialne-
go zasi´gu dzia∏alnoÊci towarzystwa,
oznaczenie dzia∏u ubezpieczeƒ obj´tego
dzia∏alnoÊcià towarzystwa, wysokoÊç
kapita∏u zak∏adowego i zapasowego,
wzmiank´ dotyczàcà uznania towarzy-
stwa za ma∏e towarzystwo ubezpieczeƒ
wzajemnych, wzmiank´ o cz´Êciowym
ograniczeniu lub cofni´ciu zezwolenia
na prowadzenie towarzystwa,

14) w przypadku oddzia∏ów przedsi´bior-
ców zagranicznych dzia∏ajàcych na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) oznaczenie przedsi´biorcy zagra-
nicznego wraz z okreÊleniem jego
formy organizacyjno-prawnej,

b) siedzib´ i adres przedsi´biorcy za-
granicznego,

c) je˝eli przedsi´biorca zagraniczny ist-
nieje lub wykonuje dzia∏alnoÊç na
podstawie wpisu do rejestru — re-
jestr, w którym wpisany jest zagra-
niczny przedsi´biorca, wraz z nume-
rem wpisu do rejestru oraz okreÊle-
niem organu prowadzàcego rejestr
i przechowujàcego akta,

d) je˝eli przedsi´biorca zagraniczny nie
podlega prawu jednego z paƒstw

cz∏onkowskich Unii Europejskiej —
okreÊlenie prawa paƒstwa w∏aÊciwe-
go dla przedsi´biorcy,

15) w przypadku g∏ównych oddzia∏ów za-
granicznych zak∏adów ubezpieczeƒ:

a) oznaczenie zagranicznego zak∏adu
ubezpieczeƒ wraz z okreÊleniem jego
formy organizacyjno-prawnej,

b) siedzib´ i adres zagranicznego zak∏a-
du ubezpieczeƒ, 

c) je˝eli zagraniczny zak∏ad ubezpie-
czeƒ istnieje lub wykonuje dzia∏al-
noÊç na podstawie wpisu do rejestru
— rejestr, w którym wpisany jest za-
graniczny zak∏ad ubezpieczeƒ, wraz
z numerem wpisu do rejestru oraz
okreÊleniem organu prowadzàcego
rejestr i przechowujàcego akta,

d) je˝eli zagraniczny zak∏ad ubezpie-
czeƒ nie podlega prawu jednego
z paƒstw cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej — okreÊlenie prawa paƒ-
stwa w∏aÊciwego dla zagranicznego
zak∏adu ubezpieczeƒ.”;

27) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. W dziale 2 rejestru przedsi´biorców za-
mieszcza si´ nast´pujàce dane:

1) oznaczenie organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu oraz osób
wchodzàcych w jego sk∏ad, ze wskaza-
niem sposobu reprezentacji, a w przy-
padku gdy w spó∏kach osobowych nie
ma takiego organu — wskazanie
wspólników uprawnionych do repre-
zentowania spó∏ki, a tak˝e sposobu re-
prezentacji; w przypadku oddzia∏ów
przedsi´biorców zagranicznych oraz
g∏ównych oddzia∏ów zagranicznych za-
k∏adów ubezpieczeƒ dane te podlegajà
ujawnieniu co do przedsi´biorców za-
granicznych i zagranicznych zak∏adów
ubezpieczeƒ, odpowiednio z uwzgl´d-
nieniem odmiennoÊci struktury ich or-
ganów, 

2) oznaczenie organów nadzoru wraz
z ich sk∏adem osobowym; w przypadku
oddzia∏ów przedsi´biorców zagranicz-
nych oraz g∏ównych oddzia∏ów zagra-
nicznych zak∏adów ubezpieczeƒ dane
te podlegajà ujawnieniu co do przed-
si´biorców zagranicznych i zagranicz-
nych zak∏adów ubezpieczeƒ, odpo-
wiednio z uwzgl´dnieniem odmienno-
Êci struktury ich organów,

3) dotyczàce prokurentów oraz zakresu
prokury; w przypadku ustanowienia
prokurentem podmiotu, co do którego
szczególny przepis przewiduje, i˝ do
sprawowania funkcji prokurenta wy-
znaczyç musi on osob´ fizycznà, za-
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mieszcza si´ jedynie dane tej osoby fi-
zycznej,

4) oznaczenie osoby upowa˝nionej przez
przedsi´biorc´ zagranicznego do re-
prezentowania go w oddziale; dyrekto-
ra i zast´pców dyrektora g∏ównego od-
dzia∏u zagranicznego zak∏adu ubezpie-
czeƒ oraz osoby upowa˝nionej do re-
prezentacji zagranicznego zak∏adu
ubezpieczeƒ w zakresie dzia∏alnoÊci
g∏ównego oddzia∏u; oznaczenie pe∏no-
mocnika uprawnionego do dzia∏ania
w imieniu przedsi´biorcy zagraniczne-
go w zakresie przedsi´biorstwa zagra-
nicznego wraz z zakresem jego umoco-
wania,

5) wzmianki o zawieszeniu cz∏onków or-
ganu, o ile przepis szczególny przewi-
duje zawieszenie cz∏onka organu.”;

28) w art. 40:

a) pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) przedmiot dzia∏alnoÊci wed∏ug Polskiej Kla-
syfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD), z tym ˝e w przy-
padku oddzia∏ów przedsi´biorców zagra-
nicznych oraz g∏ównych oddzia∏ów zagra-
nicznych zak∏adów ubezpieczeƒ okreÊla si´
przedmiot dzia∏alnoÊci oddzia∏u,

2) wzmiank´ o z∏o˝eniu rocznego sprawozda-
nia finansowego z oznaczeniem daty jego
z∏o˝enia,”

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w przypadku spó∏ek z ograniczonà odpowie-
dzialnoÊcià, towarzystw ubezpieczeƒ wza-
jemnych, spó∏ek akcyjnych oraz spó∏dzielni
— wzmiank´ o z∏o˝eniu sprawozdania z ich
dzia∏alnoÊci, je˝eli przepisy o rachunkowoÊci
wymagajà ich z∏o˝enia do sàdu rejestrowe-
go.”,

c) skreÊla si´ pkt 6;

29) art. 41 otrzymuje brzmienie:

„Art. 41. W dziale 4 rejestru przedsi´biorców za-
mieszcza si´ nast´pujàce dane: 

1) zaleg∏oÊci podatkowe i celne obj´te eg-
zekucjà, je˝eli dochodzona nale˝noÊç
nie zosta∏a uiszczona w terminie 60 dni
od daty wszcz´cia egzekucji; dat´ 
wszcz´cia egzekucji tych nale˝noÊci
oraz wysokoÊç pozosta∏ych do wyegze-
kwowania kwot, dat´ i sposób zakoƒ-
czenia egzekucji, 

2) nale˝noÊci, do których poboru jest obo-
wiàzany Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych, obj´te egzekucjà, je˝eli docho-
dzona nale˝noÊç nie zosta∏a uiszczona
w terminie 60 dni od daty wszcz´cia eg-
zekucji; dat´ wszcz´cia egzekucji tych
nale˝noÊci oraz wysokoÊç pozosta∏ych
do wyegzekwowania kwot, dat´ i spo-
sób zakoƒczenia egzekucji,

3) oznaczenie wierzyciela podmiotu oraz
jego wierzytelnoÊç, je˝eli posiada tytu∏
wykonawczy wystawiony przeciwko
podmiotowi i nie zosta∏ zaspokojony
w ciàgu 30 dni od daty wezwania do
spe∏nienia Êwiadczenia; w przypadku
wierzytelnoÊci solidarnych ujawnieniu
w rejestrze podlega jedynie wierzyciel
wnoszàcy o dokonanie wpisu z zazna-
czeniem, ˝e jest to wierzytelnoÊç wyni-
kajàca z zobowiàzania solidarnego,

4) informacje o oddaleniu wniosku
o og∏oszenie upad∏oÊci z uwagi na fakt,
˝e majàtek d∏u˝nika nie wystarcza na-
wet na zaspokojenie kosztów post´po-
wania upad∏oÊciowego,

5) informacje o umorzeniu egzekucji sà-
dowej lub administracyjnej prowadzo-
nej przeciwko przedsi´biorcy, z uwagi
na fakt, ˝e z egzekucji nie uzyska si´ su-
my wy˝szej od kosztów egzekucyj-
nych.”;

30) art. 44 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 44. 1. W dziale 6 rejestru przedsi´biorców za-
mieszcza si´ nast´pujàce dane:

1) informacje o otwarciu i zakoƒczeniu
likwidacji, ustanowieniu zarzàdu i za-
rzàdu komisarycznego,

2) dane o osobie likwidatora wraz ze
sposobem reprezentacji, zarzàdcy
oraz zarzàdcy komisarycznego,

3) informacj´ o rozwiàzaniu lub unie-
wa˝nieniu spó∏ki, 

4) informacje o po∏àczeniu z innymi
podmiotami, podziale lub przekszta∏-
ceniu podmiotu w inny sposób,

5) informacje o otwarciu post´powania
uk∏adowego, o og∏oszeniu upad∏oÊci,
o zakoƒczeniu tych post´powaƒ lub
uchyleniu uk∏adu, o osobie syndyka
masy upad∏oÊci oraz osobach powo-
∏anych w toku post´powania upad∏o-
Êciowego do reprezentowania upa-
d∏ego (reprezentant upad∏ego lub
przedstawiciel upad∏ego).

2. W przypadku oddzia∏ów przedsi´bior-
ców zagranicznych oraz g∏ównych od-
dzia∏ów zagranicznych zak∏adów ubez-
pieczeƒ dzia∏ajàcych na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej dane, o których
mowa w ust. 1, zamieszcza si´ co do od-
dzia∏ów i odpowiednio przedsi´biorców
zagranicznych lub zagranicznych zak∏a-
dów ubezpieczeƒ.”;

31) art. 45 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 45. 1. Wpisów w dziale 5 rejestru przedsi´-
biorców dokonuje si´ z urz´du.

2. Dane, o których mowa w art. 44 ust. 1
pkt 5, w dziale 6 rejestru przedsi´bior-
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ców sà wpisywane z urz´du albo na
wniosek wierzycieli, syndyka masy upa-
d∏oÊci lub wpisanego w Rejestrze pod-
miotu.

3. Wpisów w dziale 4 rejestru przedsi´-
biorców, o których mowa w art. 41 pkt 1,
2 i 3, dokonuje si´ na wniosek wierzycie-
la. Zg∏oszenie okolicznoÊci, o których
mowa w art. 41 pkt 1 i 2, jest obowiàzko-
we, a podmioty zobowiàzane do zg∏o-
szenia tych okolicznoÊci okreÊlajà od-
r´bne przepisy. Wpisów okreÊlonych
w art. 41 pkt 4 i 5 dokonuje si´ z urz´du. 

4. Wpisów w dziale 6 rejestru przedsi´-
biorców, o których mowa w art. 44 ust. 1
pkt 1 i 2, dokonuje si´ z urz´du, je˝eli li-
kwidatora ustanowiono z urz´du.

5. Je˝eli przepis szczególny nie stanowi
inaczej, w przypadku przekszta∏cenia,
∏àczenia lub podzia∏u podmiotu skutku-
jàcego jego likwidacjà, wykreÊlenie
podmiotu oraz wpis informacji, o któ-
rych mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4, nast´-
puje z urz´du. Sàd rejestrowy wpisujà-
cy skutki przekszta∏cenia, ∏àczenia lub
podzia∏u zawiadamia o tym sàd reje-
strowy w∏aÊciwy dla podmiotu podle-
gajàcego przekszta∏ceniom, przesy∏ajàc
odpisy odpowiednich postanowieƒ
o wpisie do Rejestru.

6. Wniosek o wpis informacji o ma∏˝eƒ-
skich stosunkach majàtkowych osób
wpisanych do Rejestru jako przedsi´-
biorcy lub wspólnicy osobowych spó∏ek
handlowych mo˝e z∏o˝yç osoba wpisa-
na w tym Rejestrze oraz jej ma∏˝onek.

7. Przedsi´biorca, który zg∏asza do Reje-
stru okolicznoÊç zawarcia umowy spó∏-
ki cywilnej, sk∏ada do akt rejestrowych
odpis umowy spó∏ki. O zmianach umo-
wy przedsi´biorca jest obowiàzany za-
wiadomiç sàd rejestrowy oraz z∏o˝yç do
akt rejestrowych tekst jednolity tej umo-
wy.

8. Wniosek o wykreÊlenie z Rejestru przed-
si´biorstwa paƒstwowego podzielone-
go w celu utworzenia dwóch lub wi´cej
przedsi´biorstw oraz przedsi´biorstwa
paƒstwowego zlikwidowanego sk∏ada
organ za∏o˝ycielski tego przedsi´bior-
stwa.”;

32) art. 46 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 46. 1. Dane, o których mowa w art. 41, mogà
byç wykreÊlone w przypadku, gdy po
dokonaniu wpisu zapad∏o orzeczenie
sàdowe lub decyzja administracyjna,
z których wynika, ˝e wpisana do tego
rejestru nale˝noÊç nie istnieje lub wy-
gas∏o zobowiàzanie, z którego ona wy-
nika, albo gdy tytu∏ wykonawczy, który
stanowi∏ podstaw´ wpisu, zosta∏ pra-

womocnym orzeczeniem sàdu pozba-
wiony wykonalnoÊci. WygaÊni´cie zo-
bowiàzania powinno byç stwierdzone
orzeczeniem lub zaÊwiadczeniem w∏a-
Êciwego organu lub oÊwiadczeniami
d∏u˝nika i wierzyciela.

2. Wpisy dokonane w dziale 4 rejestru
przedsi´biorców sàd wykreÊla z urz´du
po up∏ywie 7 lat od dnia dokonania
wpisu.

3. Wpisy w ca∏oÊci wykreÊlone nie podle-
gajà ujawnieniu.”;

33) art. 47 otrzymuje brzmienie:

„Art. 47. Podmioty podlegajàce obowiàzkowi wpi-
su do rejestru przedsi´biorców sà obo-
wiàzane zg∏aszaç informacje wymienione
w art. 38—40 i w art. 44 oraz ich zmiany,
niezale˝nie od obowiàzków wynikajàcych
z odr´bnych przepisów, chyba ˝e ustawa
stanowi inaczej.”;

34) art. 50 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 50. Je˝eli podmiot wpisany do rejestru, o któ-
rym mowa w art. 49 ust. 1, podejmuje
dzia∏alnoÊç gospodarczà, podlega obo-
wiàzkowi wpisu tak˝e do rejestru przed-
si´biorców, z wyjàtkiem samodzielnego
publicznego zak∏adu opieki zdrowotnej
i kolumny transportu sanitarnego.”;

35) art. 52 otrzymuje brzmienie:

„Art. 52. 1. Przy rejestracji stowarzyszenia, zwiàzku
zawodowego oraz organizacji praco-
dawców w dziale 1 wpisuje si´ osoby
wchodzàce w sk∏ad komitetu za∏o˝yciel-
skiego.

2. Przy rejestracji innych organizacji spo-
∏ecznych i zawodowych w dziale 1 wpi-
suje si´ osoby lub inne podmioty zak∏a-
dajàce organizacj´.

3. Przy rejestracji fundacji w dziale 1 wpi-
suje si´ fundatorów. 

4. Przy rejestracji stowarzyszeƒ, innych or-
ganizacji spo∏ecznych i zawodowych,
fundacji, publicznych zak∏adów opieki
zdrowotnej oraz kolumn transportu sa-
nitarnego w dziale 1 wpisuje si´ organ
sprawujàcy nadzór.”;

36) art. 55 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 55. Do rejestru d∏u˝ników niewyp∏acalnych
wpisuje si´ z urz´du:

1) osoby fizyczne wykonujàce dzia∏alnoÊç
gospodarczà, je˝eli og∏oszono ich upa-
d∏oÊç lub je˝eli wniosek o og∏oszenie
ich upad∏oÊci zosta∏ prawomocnie od-
dalony z tego powodu, ̋ e majàtek d∏u˝-
nika nie wystarcza nawet na zaspokoje-
nie kosztów post´powania upad∏oÊcio-
wego albo umorzono prowadzonà
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przeciwko nim egzekucj´ sàdowà lub
administracyjnà z uwagi na fakt, i˝ z eg-
zekucji nie uzyska si´ sumy wy˝szej od
kosztów egzekucyjnych,

2) wspólników ponoszàcych odpowie-
dzialnoÊç ca∏ym swoim majàtkiem za
zobowiàzania spó∏ki, z wy∏àczeniem
komandytariuszy w spó∏ce komandyto-
wej, je˝eli og∏oszono jej upad∏oÊç lub
je˝eli wniosek o og∏oszenie jej upad∏o-
Êci zosta∏ prawomocnie oddalony z te-
go powodu, ˝e majàtek d∏u˝nika nie
wystarcza nawet na zaspokojenie kosz-
tów post´powania upad∏oÊciowego al-
bo umorzono prowadzonà przeciwko
nim egzekucj´ sàdowà lub administra-
cyjnà z uwagi na fakt, i˝ z egzekucji nie
uzyska si´ sumy wy˝szej od kosztów
egzekucyjnych,

3) d∏u˝ników, którzy zostali zobowiàzani
do wyjawienia majàtku w trybie przepi-
sów Kodeksu post´powania cywilnego
o post´powaniu egzekucyjnym,

4) osoby, które przez sàd prowadzàcy po-
st´powanie upad∏oÊciowe zosta∏y po-
zbawione prawa wykonywania dzia∏al-
noÊci gospodarczej na w∏asny rachu-
nek oraz pe∏nienia funkcji reprezentan-
ta lub pe∏nomocnika przedsi´biorcy,
cz∏onka rady nadzorczej i komisji rewi-
zyjnej w spó∏ce akcyjnej, z ograniczonà
odpowiedzialnoÊcià lub spó∏dzielni.”;

37) w art. 57 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) oznaczenie d∏u˝nika, zgodnie z art. 35,

2) podstaw´ wpisu wraz z sygnaturà akt spra-
wy upad∏oÊciowej lub post´powania o wyja-
wienie majàtku w trybie przepisów Kodeksu
post´powania cywilnego o post´powaniu
egzekucyjnym; w sprawach d∏u˝ników, któ-
rzy nie zaspokoili wierzycieli — oznaczenie
tytu∏u wykonawczego i wierzyciela oraz kwo-
t´ wierzytelnoÊci — w przypadku wierzytel-
noÊci pieni´˝nych lub opis wierzytelnoÊci —
w przypadku wierzytelnoÊci niepieni´˝nych;
w przypadku wierzytelnoÊci solidarnych
ujawnieniu w rejestrze podlega jedynie wie-
rzyciel wnoszàcy o dokonanie wpisu z zazna-
czeniem, ˝e jest to wierzytelnoÊç wynikajàca
z zobowiàzania solidarnego,”;

38) w art. 59:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Sàd rejestrowy z urz´du dokonuje wykreÊle-
nia wpisów, gdy uchylono orzeczenie o og∏o-
szeniu upad∏oÊci, albo na wniosek osoby
wpisanej do rejestru d∏u˝ników niewyp∏acal-
nych, gdy tytu∏ wykonawczy, który stanowi∏
podstaw´ wpisu, zosta∏ prawomocnym orze-
czeniem sàdu pozbawiony wykonalnoÊci.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Wpisy wykreÊlone w ca∏oÊci nie podlegajà
ujawnieniu.”;

39) art. 60 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 60. 1. Wpisy dokonane w rejestrze d∏u˝ników
niewyp∏acalnych podlegajà wykreÊle-
niu z urz´du po up∏ywie 7 lat od dnia
dokonania wpisu. Wpisy wykreÊlone
w ca∏oÊci nie podlegajà ujawnieniu.

2. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
sposób prowadzenia rejestru d∏u˝ni-
ków niewyp∏acalnych oraz szczegó∏o-
wà treÊç wpisów w tym rejestrze,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnie-
nia kompletnoÊci i przejrzystoÊci da-
nych zawartych w rejestrze.”;

40) art. 63 otrzymuje brzmienie:

„Art. 63. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. —
Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U.
Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113,
z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231,
z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11,
poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5,
poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242,
z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r.
Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r.
Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53,
poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464,
z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92
i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53,
z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83,
poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43,
poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703,
z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348,
Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117,
poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133,
poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940
i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532
oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48
poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73,
poz. 852, Nr 94, poz. 1037 i Nr 114,
poz. 1191) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 133 w § 2a dodaje si´ zdanie dru-

gie w brzmieniu:
„Je˝eli ostatni wpisany adres zosta∏
wykreÊlony jako niezgodny z rzeczywi-
stym stanem rzeczy i nie zg∏oszono
wniosku o wpis nowego adresu, adres
wykreÊlony jest uwa˝any za adres po-
dany w rejestrze.”;

2) w art. 4792 w § 2 wyraz „ewidencji” za-
st´puje si´ wyrazami „Krajowego Reje-
stru Sàdowego”;

3) w art. 5181:
a) po § 3 dodaje si´ § 3a w brzmieniu: 

„§ 3a. W post´powaniu rejestrowym
o wpis do Krajowego Rejestru
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Sàdowego oraz rejestru zasta-
wów w razie wniesienia skargi
na orzeczenie referendarza za-
rzàdzajàce wpis, pozostaje
ono w mocy do chwili rozpa-
trzenia skargi przez sàd rejo-
nowy rozpoznajàcy spraw´ ja-
ko sàd pierwszej instancji.
Rozpoznajàc spraw´, sàd wy-
daje postanowienie, w którym
zaskar˝one orzeczenie i doko-
nany na jego podstawie wpis
utrzymuje w mocy albo uchy-
la w ca∏oÊci lub w cz´Êci
i w tym zakresie wniosek od-
dala bàdê odrzuca, wzgl´dnie
post´powanie umarza.”,

b) w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w przypadku braku zawiadomie-
nia — od dnia dowiedzenia si´
o dokonaniu czynnoÊci, z tym ˝e
w post´powaniu o wpis do Krajo-
wego Rejestru Sàdowego dla
uczestników post´powania, któ-
rym postanowienia co do istoty
sprawy nie dor´cza si´, termin
do wniesienia skargi biegnie od
daty wpisu w Rejestrze.”;

4) po dziale V ksi´gi drugiej cz´Êci pierw-
szej dodaje si´ dzia∏ VI w brzmieniu:

„Dzia∏ VI

Post´powanie rejestrowe

Art. 6941. § 1. Przepisy zawarte w dziale
niniejszym stosuje si´ do
post´powania w spra-
wach o wpis w Krajowym
Rejestrze Sàdowym
(sprawach rejestrowych).

§ 2. Przepisy niniejszego dzia-
∏u stosuje si´ odpowied-
nio do innych post´po-
waƒ rejestrowych prowa-
dzonych przez sàdy, je˝eli
przepisy szczególne nie
stanowià inaczej.

Art. 6942. W sprawach rejestrowych
wy∏àcznie w∏aÊciwy jest sàd
rejonowy (sàd gospodarczy)
w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce zamieszkania lub
siedzib´ podmiotu, którego
wpis dotyczy (sàd rejestro-
wy).

Art. 6943. § 1. Wniosek o wpis do Kra-
jowego Rejestru Sàdo-
wego sk∏ada podmiot
podlegajàcy wpisowi do
tego rejestru, je˝eli prze-

pisy szczególne nie sta-
nowià inaczej.

§ 2. Podmiot podlegajàcy
wpisowi do Krajowego
Rejestru Sàdowego jest
uczestnikiem post´po-
wania, chocia˝by nie by∏
wnioskodawcà. Przepisu
art. 510 § 2 nie stosuje
si´.

Art. 6944. Dokumenty, na których pod-
stawie dokonuje si´ wpisu do
Krajowego Rejestru Sàdowe-
go, sk∏ada si´ w orygina∏ach
albo poÊwiadczonych urz´-
dowo odpisach lub wycià-
gach.

Art. 6945. § 1. Wpis do Krajowego Reje-
stru Sàdowego nast´pu-
je na podstawie postano-
wienia.

§ 2. Postanowienia co do
istoty sprawy sà skutecz-
ne i wykonalne z chwilà
ich wydania, z wyjàtkiem
postanowieƒ dotyczà-
cych wykreÊlenia pod-
miotu z Krajowego Reje-
stru Sàdowego.

§ 3. Postanowieniom doty-
czàcym stosowania Êrod-
ków przymusu sàd reje-
strowy mo˝e nadaç rygor
natychmiastowej wyko-
nalnoÊci, je˝eli wymaga
tego interes wierzyciela
lub innych osób.

Art. 6946. § 1. Postanowienie co do
istoty sprawy wydane
zgodnie z wnioskiem nie
wymaga uzasadnienia.

§ 2. Sàd rejestrowy z urz´du
sporzàdza uzasadnienie
postanowienia co do
istoty sprawy, które zo-
sta∏o wydane z urz´du.

Art. 6947. W razie uwzgl´dnienia Êrod-
ka odwo∏awczego od orze-
czenia wydanego w post´po-
waniu rejestrowym, dotyczà-
cego wpisu do Krajowego
Rejestru Sàdowego, sàd dru-
giej instancji uchyla zaskar˝o-
ne orzeczenie i przekazuje
spraw´ do ponownego roz-
poznania sàdowi rejestrowe-
mu. Rozpoznajàc ponownie
spraw´, sàd rejestrowy
uwzgl´dnia wskazania sàdu
drugiej instancji oraz aktual-
ny stan rejestru.
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Art. 6948. § 1. Koszty post´powania re-
jestrowego ponosi pod-
miot podlegajàcy obo-
wiàzkowi wpisu do Kra-
jowego Rejestru Sàdo-
wego.

§ 2. Koszty post´powania
wszcz´tego przez osob´,
która nie jest upowa˝nio-
na do dzia∏ania w imieniu
podmiotu podlegajàcego
obowiàzkowi wpisu do
Krajowego Rejestru Sà-
dowego, ponosi wnio-
skodawca, chyba ˝e
wniosek jego zosta∏
uwzgl´dniony w ca∏oÊci
lub w istotnej cz´Êci.

§ 3. Wpisy z urz´du dokony-
wane przez sàd na pod-
stawie art. 12 ust. 2,
art. 20 ust. 3, art. 41 pkt 4
i 5, art. 44 ust. 1 pkt 5,
art. 46 ust. 2, art. 55
i art. 60 ust. 1 oraz wpisy
dokonywane przez sàd na
podstawie art. 41 pkt 1 i 2
ustawy o Krajowym Reje-
strze Sàdowym sà wolne
od op∏at sàdowych.”;

5) w art. 897 po § 3 dodaje si´ § 4
w brzmieniu:

„§ 4. Dokonujàc zaj´cia praw z tytu∏u
akcji i udzia∏ów w spó∏kach han-
dlowych wpisanych do Krajowe-
go Rejestru Sàdowego, komornik
jest obowiàzany niezw∏ocznie
zg∏osiç ten fakt sàdowi rejestro-
wemu.”;

6) skreÊla si´ art. 918;
7) w art. 9201 w § 1 wyrazy „Przepisy

art. 913—920” zast´puje si´ wyrazami
„Przepisy art. 913—917, 919 i 920”.”;

41) art. 69 otrzymuje brzmienie:

„Art. 69. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. —
Prawo o ustroju sàdów powszechnych
(Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77,
poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509,
z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406,
z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75,
poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679,
Nr 117, poz. 751, 752 i 753, Nr 121,
poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133,
poz. 882, z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 160,
poz. 1064 i Nr 162, poz. 1118 i 1125,
z 1999 r. Nr 20, poz.180, Nr 60, poz. 636,
Nr 75, poz. 853, Nr 83, poz. 931 i Nr 110,
poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 551,
Nr 50, poz. 580 i Nr 56, poz. 678) art. 271

otrzymuje brzmienie: 

„Art. 271. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e powie-
rzyç, w drodze rozporzàdzenia, kierujàc

si´ iloÊcià spraw wp∏ywajàcych do sà-
dów rejestrowych oraz wzgl´dami eko-
nomii post´powania rejestrowego: 

1) prowadzenie rejestrów, przekazanych
ustawami do w∏aÊciwych sàdów rejo-
nowych, jednemu z nich dla dwu lub
wi´cej tych sàdów,

2) prowadzenie Krajowego Rejestru Sà-
dowego jednemu z sàdów rejonowych
(sàdów gospodarczych) dla obszaru
w∏aÊciwoÊci dwu lub wi´cej tych sà-
dów lub cz´Êci obszarów ich w∏aÊciwo-
Êci.”;

42) w art. 79 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) w art. 41a wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

a) w ust. 5 i 6 wyrazy „rejestru g∏ównych oddzia-
∏ów” zast´puje si´ wyrazami „Krajowego Re-
jestru Sàdowego”,

b) skreÊla si´ ust. 7—10.”;

43) w art. 82 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w art. 35b wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Samodzielny publiczny zak∏ad opieki
zdrowotnej podlega obowiàzkowi re-
jestracji w Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym. Z chwilà wpisania do rejestru
samodzielny publiczny zak∏ad opieki
zdrowotnej uzyskuje osobowoÊç
prawnà.”, 

b) skreÊla si´ ust. 5—7 i 10,

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. W przypadku wykreÊlenia z rejestru,
o którym mowa w art. 12, sàd rejestro-
wy wykreÊla samodzielny publiczny
zak∏ad opieki zdrowotnej z Krajowego
Rejestru Sàdowego.”, 

b) dodaje si´ pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) w art. 70b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kolumna transportu sanitarnego podle-
ga wpisowi do Krajowego Rejestru Sàdo-
wego. Z chwilà wpisania do rejestru ko-
lumna transportu sanitarnego uzyskuje
osobowoÊç prawnà.”;

4) w art. 70h skreÊla si´ oznaczenie ust. 1 oraz
skreÊla ust. 2 i 3”;

44) w art. 85 dodaje si´ pkt 13 w brzmieniu:

„13) w art. 42 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Z dochodów uzyskanych z op∏at, o których
mowa w ust. 4, tworzy si´ Êrodek specjal-
ny Ministerstwa SprawiedliwoÊci, który
przeznacza si´ na usprawnienie funkcjono-
wania sàdów powszechnych, a w szczegól-
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noÊci na koszty ich dzia∏alnoÊci podstawo-
wej oraz zakupy inwestycyjne.””

Art. 2. W rozporzàdzeniu Prezydenta Rzeczypospo-
litej z dnia 24 paêdziernika 1934 r. — Prawo upad∏oÊcio-
we (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1,
poz. 1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 6, poz. 43,
Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 54, poz. 349, Nr 117,
poz. 751, Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 940, z 1998 r.
Nr 117, poz. 756 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 84,
poz. 948 i Nr 94, poz. 1037) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany: 

1) w art. 16 po § 2 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Postanowienie w przedmiocie upad∏oÊci pod-
miotu, którego dzia∏alnoÊç obejmuje prowa-
dzenie rachunków papierów wartoÊciowych
na podstawie w∏aÊciwego zezwolenia,
w szczególnoÊci domu maklerskiego, banku
prowadzàcego dzia∏alnoÊç maklerskà lub
banku prowadzàcego rachunki papierów
wartoÊciowych, jak równie˝ podmiotu b´dà-
cego emitentem papierów wartoÊciowych
dopuszczonych do publicznego obrotu, dor´-
cza si´ tak˝e Komisji Papierów WartoÊcio-
wych i Gie∏d.”;

2) art. 173 otrzymuje brzmienie:

„Art. 173. § 1. Osoby, wobec których orzeczono za-
kaz, o którym mowa w art. 172 § 1,
podlegajà wpisowi do rejestru d∏u˝-
ników niewyp∏acalnych.

§ 2. Sàd rejestrowy obejmujàcy swojà
w∏aÊciwoÊcià obszar w∏aÊciwoÊci
sàdu, który orzek∏ zakaz okreÊlony
w art. 172 § 1, dokonuje wpisu do re-
jestru d∏u˝ników niewyp∏acalnych
niezw∏ocznie po uprawomocnieniu
si´ postanowienia, o którym mowa
w art. 172 § 4.

§ 3. Po up∏ywie okresu, na który zakaz
zosta∏ orzeczony, sàd rejestrowy
z urz´du wykreÊla wpis z rejestru
d∏u˝ników niewyp∏acalnych.”

Art. 3. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´-
powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r.
Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28,
poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 43,
poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 137, poz. 926
i Nr 141, poz. 943 i 944 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1126)
po art. 55 dodaje si´ art. 55a w brzmieniu:

„Art. 55a. Je˝eli egzekucja prowadzona wobec
podmiotu wpisanego w Krajowym Reje-
strze Sàdowym dotyczy nale˝noÊci po-
datkowych, celnych lub nale˝noÊci, do
których poboru jest zobowiàzany Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, a nie zosta∏y
one uiszczone w terminie 60 dni od daty
wszcz´cia egzekucji, organ egzekucyjny

sk∏ada wniosek o wpisanie do Krajowe-
go Rejestru Sàdowego daty wszcz´cia
egzekucji tych nale˝noÊci, wysokoÊci po-
zosta∏ych do wyegzekwowania kwot
oraz daty i sposobu zakoƒczenia egzeku-
cji.”

Art. 4. W ustawie z dnia 22 grudnia 1995 r. o wyda-
waniu Monitora Sàdowego i Gospodarczego (Dz. U.
z 1996 r. Nr 6, poz. 42 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770) 
w art. 1:

1) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) og∏oszenia wymagane przez Kodeks spó∏ek
handlowych i Kodeks post´powania cywilne-
go,”;

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Z dochodów uzyskanych z wydawania i rozpo-
wszechniania Monitora Sàdowego i Gospodar-
czego tworzy si´ Êrodek specjalny Ministerstwa
SprawiedliwoÊci, który przeznacza si´ na
usprawnienie funkcjonowania sàdów po-
wszechnych, a w szczególnoÊci na koszty ich
dzia∏alnoÊci podstawowej oraz zakupy inwesty-
cyjne.”

Art. 5. W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. — Pra-
wo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178
i z 2000 r. Nr 86, poz. 958) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 7 skreÊla si´ oznaczenie ust. 1 oraz skreÊla si´
ust. 2;

2) w art. 39 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 4—6 w brzmieniu:

„4) je˝eli dzia∏a na podstawie aktu za∏o˝ycielskie-
go, umowy lub statutu — z∏o˝yç je do akt reje-
strowych oddzia∏u wraz z uwierzytelnionym
t∏umaczeniem na j´zyk polski; w przypadku gdy
przedsi´biorca zagraniczny utworzy∏ na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej wi´cej ni˝ jeden
oddzia∏, z∏o˝enie tych dokumentów mo˝e na-
stàpiç w aktach jednego z oddzia∏ów, z tym ˝e
w aktach rejestrowych pozosta∏ych oddzia∏ów
nale˝y wskazaç ten oddzia∏, w którym z∏o˝ono
wskazane dokumenty, wraz z oznaczeniem sà-
du, w którym znajdujà si´ akta, i numeru od-
dzia∏u w rejestrze,

5) je˝eli istnieje lub wykonuje dzia∏alnoÊç na pod-
stawie wpisu do rejestru — z∏o˝yç do akt reje-
strowych oddzia∏u odpis z tego rejestru wraz
z uwierzytelnionym t∏umaczeniem na j´zyk pol-
ski,

6) je˝eli jest spó∏kà i nie podlega prawu jednego
z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej —
z∏o˝yç oÊwiadczenie, jaka cz´Êç kapita∏u zak∏a-
dowego (akcyjnego) zosta∏a wp∏acona, je˝eli
prawo miejsca siedziby spó∏ki zezwala na cz´-
Êciowe wniesienie kapita∏u.”;

3) skreÊla si´ art. 73;
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4) skreÊla si´ art. 84;

5) po art. 88 dodaje si´ art. 88a—88i w brzmieniu:

„Art. 88a. 1. Do dnia 31 grudnia 2001 r. podj´cie
dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby
fizyczne, w tym równie˝ wykonujàce
dzia∏alnoÊç gospodarczà na podsta-
wie koncesji i zezwoleƒ, wymaga zg∏o-
szenia do ewidencji dzia∏alnoÊci go-
spodarczej.

2. Ewidencja dzia∏alnoÊci gospodarczej
jest jawna.

3. Ewidencj´ dzia∏alnoÊci gospodarczej
prowadzà gminy jako zadanie zlecone
z zakresu administracji rzàdowej. 

Art. 88b. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
zwany dalej „organem ewidencyj-
nym”, dokonuje wpisu do ewidencji
dzia∏alnoÊci gospodarczej.

2. Zg∏oszenie o dokonanie wpisu do ewi-
dencji dzia∏alnoÊci gospodarczej po-
winno zawieraç:

1) oznaczenie przedsi´biorcy,

2) oznaczenie miejsca zamieszkania
i adresu przedsi´biorcy, a je˝eli sta-
le wykonuje dzia∏alnoÊç poza miej-
scem zamieszkania — równie˝
wskazanie siedziby i adresu zak∏adu
g∏ównego, oddzia∏u lub innego
miejsca, o którym mowa w art. 11
ust. 1,

3) okreÊlenie przedmiotu wykonywa-
nej dzia∏alnoÊci gospodarczej,

4) wskazanie daty rozpocz´cia dzia∏al-
noÊci gospodarczej.

3. Do zg∏oszenia nale˝y do∏àczyç doku-
ment potwierdzajàcy tytu∏ prawny
przedsi´biorcy do lokalu (nierucho-
moÊci) sta∏ego miejsca wykonywania
dzia∏alnoÊci, o którym mowa w ust. 2
pkt 2.

4. Organ ewidencyjny dor´cza z urz´du
przedsi´biorcy zaÊwiadczenie o wpi-
sie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, nie póêniej ni˝ w terminie
14 dni od dnia zg∏oszenia.

Art. 88c. Organ ewidencyjny wydaje decyzj´ o od-
mowie wpisu, gdy:

1) zg∏oszenie dotyczy dzia∏alnoÊci gospo-
darczej nieobj´tej przepisami ustawy,

2) zg∏oszenie zawiera braki formalne, któ-
re mimo wezwania nie zosta∏y usuni´-
te w wyznaczonym terminie,

3) prawomocnie orzeczono zakaz wyko-
nywania okreÊlonej w zg∏oszeniu dzia-
∏alnoÊci gospodarczej przez przedsi´-
biorc´.

Art. 88d. Przedsi´biorca jest obowiàzany zg∏aszaç
organowi ewidencyjnemu zmiany stanu
faktycznego i prawnego odnoszàce si´ do
przedsi´biorcy i wykonywanej przez nie-
go dzia∏alnoÊci gospodarczej, obj´te da-
nymi zawartymi w zg∏oszeniu, o którym
mowa w art. 88b ust. 2, i powsta∏e po dniu
dokonania wpisu do ewidencji dzia∏alno-
Êci gospodarczej, w terminie 14 dni od
dnia powstania tych zmian. Do zg∏oszenia
zmian stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 88b i 88c.

Art. 88e. 1. Wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci gospo-
darczej podlega wykreÊleniu w przy-
padku:

1) zawiadomienia o zaprzestaniu wyko-
nywania dzia∏alnoÊci gospodarczej,

2) o którym mowa w art. 88c pkt 1 lub 3. 

2. Wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci gospo-
darczej podlega wykreÊleniu tak˝e
w przypadku, gdy organ ewidencyjny
dokona∏ go z naruszeniem prawa.
W tym przypadku stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy Kodeksu post´powa-
nia administracyjnego dotyczàce
wznowienia post´powania i stwierdze-
nia niewa˝noÊci decyzji.

3. WykreÊlenie z ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej nast´puje w drodze decy-
zji administracyjnej.

Art. 88f. Je˝eli w post´powaniu ewidencyjnym za-
chodzi potrzeba stwierdzenia stosowania
zasady wzajemnoÊci przez paƒstwo obce
w zakresie podejmowania i wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej, stosuje si´ od-
powiednio art. 86.

Art. 88g. Z dniem 1 stycznia 2001 r. ewidencja dzia-
∏alnoÊci gospodarczej prowadzona na
podstawie ustawy, o której mowa
w art. 99 pkt 2, staje si´ ewidencjà dzia∏al-
noÊci gospodarczej w rozumieniu ustawy,
a dokonane w niej wpisy zachowujà moc
z zastrze˝eniem art. 1a ust. 3 ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Reje-
strze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770
i z 2000 r. Nr 114, poz. 1194).

Art. 88h. Post´powanie w sprawie o wpis do ewi-
dencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, wszcz´-
te przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy
i do tego dnia niezakoƒczone dokona-
niem wpisu lub decyzjà ostatecznà o od-
mowie wpisu, prowadzi si´ wed∏ug prze-
pisów tej ustawy.

Art. 88i. Wpisy do ewidencji dzia∏alnoÊci gospo-
darczej jednostek organizacyjnych, które
w dniu 1 stycznia 2001 r. nie sà przedsi´-
biorcami, podlegajà wykreÊleniu z urz´du,
z uwzgl´dnieniem art. 88e ust. 3.”;
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6) w art. 96 w ust. 1 skreÊla si´ pkt 7;

7) w art. 98 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Je˝eli w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy nie zostanà ustawo-
wo okreÊlone zakres i warunki wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz udzielania kon-
cesji, o których mowa w art. 14, jak te˝ nie zo-
stanà wskazane informacje i dokumenty wyma-
gane do z∏o˝enia wniosków o wydanie konce-
sji, z mocy prawa wygasa obowiàzek uzyskania
koncesji.

2. Je˝eli w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy nie zostanà ustawo-
wo okreÊlone zakres i warunki wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz wydawania ze-

zwoleƒ, o których mowa w art. 96 ust. 2, oraz
w ustawach odr´bnych, jak te˝ nie zostanà
wskazane informacje i dokumenty wymagane
do z∏o˝enia wniosków o wydanie zezwolenia,
z mocy prawa wygasa obowiàzek uzyskania ze-
zwolenia.”

Art. 6. Marsza∏ek Sejmu, w terminie do dnia
31 marca 2001 r., og∏osi w Dzienniku Ustaw Rzeczypo-
spolitej Polskiej jednolity tekst ustawy o Krajowym Re-
jestrze Sàdowym. 

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 30 listopada 2000 r.

o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sàdowym.

Art. 1. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Prze-
pisy wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sà-
dowym (Dz.U. Nr 121, poz. 770) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sàdowym
wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.,
z wyjàtkiem art. 38 pkt 1 lit. f), który wcho-
dzi w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2001 r.”;

2) po art. 1 dodaje si´ art. 1a w brzmieniu:

„Art. 1a. 1. Do dnia 31 grudnia 2001 r. podj´cie dzia-
∏alnoÊci gospodarczej przez osoby fi-
zyczne wymaga wpisu do ewidencji
dzia∏alnoÊci gospodarczej, wykonywa-
nej na zasadach okreÊlonych w
art. 88a—88g ustawy z dnia 19 listopada
1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodar-
czej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 oraz
z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114,
poz. 1193).

2. Osoby fizyczne, które do dnia 31 grud-
nia 2000 r. wykonywa∏y dzia∏alnoÊç go-
spodarczà nieobj´tà obowiàzkiem ewi-
dencjonowania, sà obowiàzane w ter-
minie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝y-
cie ustawy, o której mowa w ust. 1,
zg∏osiç wykonywanie tej dzia∏alnoÊci
do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodar-
czej.

3. Osoby fizyczne, które do dnia 31 grud-
nia 2000 r. wykonywa∏y dzia∏alnoÊç go-

spodarczà jako wspólnicy spó∏ek cywil-
nych, sà obowiàzane w terminie 3 mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy,
o której mowa w ust. 1, dostosowaç
form´ wykonywanej dzia∏alnoÊci do
wymogów tej ustawy.”;

3) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sprawy wszcz´te z wniosku przedsi´biorcy
o dokonanie pierwszego wpisu do ewidencji
dzia∏alnoÊci gospodarczej, a niezakoƒczone do
dnia 31 grudnia 2001 r., organ ewidencyjny
przekazuje z dniem 1 stycznia 2002 r. w∏aÊciwe-
mu sàdowi rejonowemu (sàdowi gospodarcze-
mu), o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy
o Krajowym Rejestrze Sàdowym, zwanemu da-
lej „sàdem rejestrowym.”;

4) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. 1. Sprawy wszcz´te z wniosku przedsi´-
biorcy o dokonanie dalszych wpisów do
ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej,
a niezakoƒczone do dnia 31 grudnia
2001 r., organ ewidencyjny przekazuje
z dniem 1 stycznia 2002 r. w∏aÊciwemu
sàdowi rejestrowemu. Przepisy art. 2
ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 1, organ ewidencyjny przekazuje
w∏aÊciwemu sàdowi rejestrowemu za-
Êwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia-
∏alnoÊci gospodarczej przedsi´biorcy,
którego sprawa dotyczy.


