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6) w art. 96 w ust. 1 skreÊla si´ pkt 7;

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 zezwolenia.”

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 ustawowo okreÊlone zakres i warunki wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz udzielania koncesji, o których mowa w art. 14, jak te˝ nie zostanà wskazane informacje i dokumenty wymagane do z∏o˝enia wniosków o wydanie koncesji, z mocy prawa wygasa obowiàzek uzyskania
koncesji.
2. Je˝eli w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy nie zostanà ustawowo okreÊlone zakres i warunki wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz wydawania ze-
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Art. 6. Marsza∏ek Sejmu, w terminie do dnia
31 marca 2001 r., og∏osi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy o Krajowym Rejestrze Sàdowym.
Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1194
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. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sàdowym (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 wchodzi 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 fizyczne wymaga wpisu do ewidencji
dzia∏alnoÊci gospodarczej, wykonywanej na zasadach okreÊlonych w
art. 88a—88g ustawy z dnia 19 listopada
1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (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 grudnia 2000 r. wykonywa∏y dzia∏alnoÊç gospodarczà nieobj´tà obowiàzkiem ewidencjonowania, sà obowiàzane w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, o której mowa w ust. 1,
zg∏osiç wykonywanie tej dzia∏alnoÊci
do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej.
3. Osoby fizyczne, które do dnia 31 grudnia 2000 r. wykonywa∏y dzia∏alnoÊç go-

spodarczà jako wspólnicy spó∏ek cywilnych, sà obowiàzane w terminie 3 miesi´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∏aÊciwemu sàdowi rejonowemu (sàdowi gospodarczemu), o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy
o Krajowym Rejestrze Sàdowym, zwanemu dalej „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 zaÊwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej przedsi´biorcy,
którego sprawa dotyczy.
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3. Sàd rejestrowy dokonuje z urz´du wpisu
podmiotu do Krajowego Rejestru Sàdowego zgodnie z przepisami ustawy,
o której mowa w art. 1. Przepisu art. 6946
§ 2 Kodeksu post´powania cywilnego
nie stosuje si´.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3,
sàd rejestrowy mo˝e wezwaç wnioskodawc´ do uzupe∏nienia z∏o˝onych wniosków oraz danych niezb´dnych do dokonania wpisu z urz´du, zgodnie z wymogami ustawy, o której mowa w art. 1.”;
5) w art. 4:
a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Wpis, o którym mowa w art. 3 ust. 3, jest wolny od op∏aty sàdowej.”;
6) art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6. 1. Sprawy o dokonanie dalszych wpisów
do dotychczasowych rejestrów sàdowych, z wyjàtkiem spraw podmiotów
okreÊlonych w art. 10, wszcz´te, a niezakoƒczone do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, o której mowa w art. 1, sàd dotychczas w∏aÊciwy rozpoznaje wed∏ug przepisów dotychczasowych, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 30 czerwca 2001 r.
2. Je˝eli po dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy,
o której mowa w art. 1, w trakcie rozpoznawania sprawy o dokonanie dalszych
wpisów do dotychczasowych rejestrów
sàdowych zostanie z∏o˝ony wniosek
o kolejny wpis, sàd dotychczas w∏aÊciwy
przekazuje wszystkie sprawy dotyczàce
tego podmiotu sàdowi rejestrowemu.
3. Je˝eli po dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy,
o której mowa w art. 1, postanowienie
w przedmiocie wpisu do dotychczasowych rejestrów sàdowych zostanie
uchylone i sprawa zostanie przekazana
do ponownego rozpoznania, podlega
ona rozpoznaniu przez sàd rejestrowy
zgodnie z przepisami tej ustawy. Przepis
stosuje si´ odpowiednio w przypadku
podj´cia zawieszonego post´powania.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2
lub 3, sàd rejestrowy dokonuje z urz´du
pierwszego wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sàdowego, zgodnie
z przepisami ustawy, o której mowa
w art. 1. Przepisu art. 6946 § 2 Kodeksu
post´powania cywilnego nie stosuje si´.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2
lub 3, sàd rejestrowy mo˝e wezwaç
wnioskodawc´ do uzupe∏nienia z∏o˝onych wniosków oraz danych niezb´dnych do dokonania wpisu z urz´du,
zgodnie z wymogami ustawy, o której
mowa w art. 1.
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6. Wpis, o którym mowa w ust. 4, jest wolny od op∏aty sàdowej.”;

7) art. 7 otrzymuje brzmienie:
„Art. 7. 1. Podmiot podlegajàcy obowiàzkowi wpisu do rejestru przedsi´biorców, zgodnie
z przepisami ustawy, o której mowa
w art. 1, wpisany do rejestru sàdowego
na podstawie przepisów obowiàzujàcych do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, jest
obowiàzany do z∏o˝enia wniosku o wpis
do rejestru przedsi´biorców. Przepis
art. 50 ustawy o Krajowym Rejestrze Sàdowym stosuje si´ odpowiednio.
2. Podmiot podlegajàcy obowiàzkowi wpisu do rejestru przedsi´biorców, zgodnie
z przepisami ustawy, o której mowa
w art. 1, wpisany do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej na podstawie przepisów obowiàzujàcych do dnia 31 grudnia
2001 r., jest obowiàzany do z∏o˝enia
wniosku o wpis do rejestru przedsi´biorców.”;
8) po art. 7 dodaje si´ art. 7a w brzmieniu:
„Art. 7a. 1. Wniosek o wpis do rejestru przedsi´biorców, sporzàdzony na urz´dowym
formularzu, o którym mowa w art. 19
ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sàdowym, sk∏ada si´ odpowiednio do organu ewidencyjnego lub do sàdu prowadzàcego dotychczasowy rejestr sàdowy na podstawie przepisów obowiàzujàcych do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 1, organ ewidencyjny przekazuje
w∏aÊciwemu sàdowi rejestrowemu zaÊwiadczenie o wpisie do ewidencji
dzia∏alnoÊci gospodarczej przedsi´biorcy, którego sprawa dotyczy, z wy∏àczeniem akt dotyczàcych tego przedsi´biorcy.
3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 1, sàd prowadzàcy rejestr sàdowy na podstawie przepisów obowiàzujàcych do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
przekazuje w∏aÊciwemu sàdowi rejestrowemu akta dotyczàce podmiotu
obj´tego wnioskiem.
4. Sàd rejestrowy prowadzi post´powanie zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, oraz z uwzgl´dnieniem art. 6. Przepisu art. 19 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sàdowym
oraz art. 1301 Kodeksu post´powania
cywilnego nie stosuje si´.
5. Sàd rejestrowy mo˝e wezwaç wnioskodawc´ do uzupe∏nienia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
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6. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest
wolny od op∏aty sàdowej, z zastrze˝eniem art. 8 ust. 2.”;
9) w art. 8 w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „ust. 1”;
10) art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9. 1. Do czasu rejestracji, zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia
2003 r., zachowujà moc dotychczasowe
wpisy w ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej.
2. Do czasu rejestracji, zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, zachowujà moc dotychczasowe wpisy
w rejestrach sàdowych.
3. Do czasu rejestracji, o której mowa
w ust. 1 i 2, w zakresie odpisów, wyciàgów i zaÊwiadczeƒ oraz skutków prawnych wpisów, w przypadku okreÊlonym:
1) w ust. 1 — stosuje si´ przepisy obowiàzujàce do dnia 31 grudnia 2001 r.,
2) w ust. 2 — stosuje si´ przepisy obowiàzujàce do dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy.”;
11) po art. 9 dodaje si´ art. 9a w brzmieniu:
„Art. 9a. W stosunku do podmiotów wpisanych do
rejestru handlowego przed dniem 1 stycznia 1989 r., które nie zosta∏y wpisane do
Krajowego Rejestru Sàdowego, stosowanie trybu okreÊlonego w art. 24 ustawy,
o której mowa w art. 1, nie jest obowiàzkowe.”;
12) art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. 1. Podmiot podlegajàcy zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1,
obowiàzkowi wpisu do rejestru stowarzyszeƒ, innych organizacji spo∏ecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej,
wpisany do odpowiedniego rejestru
przed dniem 1 stycznia 2001 r., wpisuje
si´ do tego rejestru z urz´du. Przepisu
art. 6946 § 2 Kodeksu post´powania cywilnego nie stosuje si´.
2. Wpis, o którym mowa w ust. 1, jest wolny od op∏aty sàdowej.
3. Sàd rejestrowy mo˝e z urz´du wezwaç
podmiot podlegajàcy obowiàzkowi
wpisu do rejestru, o którym mowa
w ust. 1, do uzupe∏nienia wniosku,
zgodnie z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sàdowym.
4. W razie nieuzupe∏nienia danych pomimo wezwania, sàd rejestrowy umarza
post´powanie o wpis.
5. Umorzenie post´powania, o którym
mowa w ust. 4, nie stanowi przeszkody
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do dokonania wpisu podmiotu do rejestru na jego wniosek. Wniosek z∏o˝ony
po umorzeniu post´powania podlega
op∏acie sàdowej.”;

13) po art. 10 dodaje si´ art. 10a i 10b w brzmieniu:
„Art. 10a. 1. Wpisujàc do Krajowego Rejestru Sàdowego podmiot uprzednio wpisany
do dotychczasowych rejestrów, sàd
rejestrowy nie wpisuje:
1) danych wykreÊlonych z tych rejestrów,
2) danych z lat poprzedzajàcych wpisanie do Krajowego Rejestru Sàdowego, wymienionych w art. 40 pkt 2—5
ustawy o Krajowym Rejestrze Sàdowym,
3) wzmianek o zmianach umowy zarejestrowanych w okresie mi´dzy wpisaniem podmiotu do dotychczasowego rejestru a jego wpisaniem do
Krajowego Rejestru Sàdowego.
2. Podmiot podlegajàcy wpisowi do Krajowego Rejestru Sàdowego, uprzednio wpisany do dotychczasowych rejestrów, jest obowiàzany z∏o˝yç tekst
jednolity umowy lub statutu, uwzgl´dniajàcy wszystkie zmiany powsta∏e
w okresie mi´dzy wpisaniem podmiotu do dotychczasowego rejestru
a zg∏oszeniem do Krajowego Rejestru
Sàdowego.
3. Osoby, które przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, o której mowa w art. 1,
zosta∏y pozbawione przez sàd prowadzàcy post´powanie upad∏oÊciowe
prawa wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej na w∏asny rachunek oraz
pe∏nienia funkcji reprezentanta lub
pe∏nomocnika przedsi´biorcy, cz∏onka
rady nadzorczej i komisji rewizyjnej
w spó∏ce akcyjnej, z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià lub spó∏dzielni, i zosta∏y wpisane do wykazów prowadzonych przez sàdy gospodarcze oraz centralnej ewidencji wykazów, podlegajà
przerejestrowaniu, z urz´du, do rejestru d∏u˝ników niewyp∏acalnych. Sàdy,
które orzek∏y taki zakaz, do dnia
15 stycznia 2001 r. przesy∏ajà w∏aÊciwym sàdom rejestrowym odpisy odpowiednich postanowieƒ.
Art. 10b. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do
dnia 31 marca 2001 r., je˝eli podmiot
wpisany do rejestru przedsi´biorców
utworzony zosta∏ w wyniku przekszta∏cenia lub podzia∏u innego podmiotu
albo po∏àczenia innych podmiotów,
zamieszcza si´ w tym rejestrze
wzmiank´ o sposobie powstania podmiotu, a tak˝e oznaczenia poprzednich numerów rejestru. W przypadku
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gdy podmiot utworzony zosta∏ w wyniku po∏àczenia innych podmiotów,
w rejestrze zamieszcza si´ tak˝e numer i dat´ zawiadomienia Prezesa
Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów o braku zastrze˝eƒ co do zamiaru ∏àczenia podmiotu, wymaganego przepisami o ochronie konkurencji
i konsumentów. W przypadku gdy ∏àczenie nie podlega zg∏oszeniu na podstawie tych przepisów, w rejestrze zamieszcza si´ wzmiank´ o z∏o˝eniu
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przez podmiot oÊwiadczenia stwierdzajàcego, ˝e zamiar nie podlega zg∏oszeniu.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, zamieszcza si´ w dziale 1 rejestru przedsi´biorców.”

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA
z dnia 26 wrzeÊnia 2000 r.
w sprawie kosztorysowych norm nak∏adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen
czynników produkcji dla potrzeb sporzàdzania kosztorysu inwestorskiego.
Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U.
z 1998 r. Nr 119, poz. 773, z 1999 r. Nr 45, poz. 437
oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 93, poz. 1027 i Nr 110,
poz. 1167) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 2. 1. Kosztorysowe normy nak∏adów rzeczowych
okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
2. Ceny jednostkowe robót budowlanych okreÊla
za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
3. Ceny czynników produkcji okreÊla za∏àcznik nr 3
do rozporzàdzenia.

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) kosztorysowe normy nak∏adów rzeczowych, stanowiàce podstaw´ sporzàdzania kosztorysu inwestorskiego metodà szczegó∏owà, okreÊlonà w odr´bnych przepisach,
2) ceny jednostkowe robót budowlanych, stanowiàce
podstaw´ sporzàdzania kosztorysu inwestorskiego
metodà uproszczonà, okreÊlonà w odr´bnych przepisach,
3) ceny czynników produkcji, stanowiàce podstaw´
sporzàdzania kosztorysu inwestorskiego metodà
szczegó∏owà, okreÊlonà w odr´bnych przepisach.

§ 3. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r.
w sprawie okreÊlenia kosztorysowych norm nak∏adów
rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporzàdzania
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 26, poz. 240).
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa:
J. Kropiwnicki

(Za∏àczniki nr 1, 2 i 3 do rozporzàdzenia stanowià oddzielny za∏àcznik do niniejszego numeru)
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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 18 grudnia 2000 r.
sygn. akt K. 10/2000.
Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Zdzis∏aw Czeszejko-Sochacki — sprawozdawca,

Marian Zdyb — przewodniczàcy,

Jerzy Ciemniewski,

