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100. Grupa Maria: Maria, Maja, Malina, Marianna, Ma-
rietta, Marika, Marina, Mariola, Marita, Marlena,
Maryna, Maryla, Maryjka, Marzena, Marzenna,
Marzanna

101. Grupa Mieszko: Mieszko, Mieczys∏aw
102. Grupa Mi∏osz: Mi∏osz, Mi∏os∏aw
103. Grupa Mira: Mira, Mirabella, Miranda, Mirella, Mi-

ros∏awa
104. Grupa Miron: Miron, Miros∏aw, Miromir
105. Grupa MÊcis∏aw: MÊcis∏aw, MÊcibor, MyÊlibor,

MÊciwoj
106. Grupa Nadia: Nadia, Nadzieja
107. Grupa Natalia: Natalia, Natasza
108. Grupa Nora: Nora, Eleonora
109. Grupa Oktawian: Oktawian, Oktawiusz
110. Grupa Oleg: Oleg, Olech, Aleksander
111. Grupa Olga: Olga, Aleksandra
112. Grupa Patryk: Patryk, Patrycy, Patrycjusz
113. Grupa Paula: Paula, Paulina
114. Grupa Prot: Prot, Protazy
115. Grupa Radek: Radek, Radomi∏, Radomir, Rado-

mys∏, Rados∏aw, Radowid, Radzimierz, Radzimir,
Radzis∏aw

116. Grupa Rena: Rena, Regina, Renata
117. Grupa Roman: Roman, Romuald
118. Grupa Roma: Roma, Romana
119. Grupa Saba: Saba, Sabina
120. Grupa Sandra: Sandra, Aleksandra
121. Grupa Sewer: Sewer, Seweryn, Sewerian

122. Grupa S∏awoj: S∏awoj, S∏awomir, S∏awosz, Sobie-
s∏aw

123. Grupa S∏awa: S∏awa, S∏awomira, Sobies∏awa,
Wies∏awa

124. Grupa Âwietope∏k: Âwietope∏k,  Âwi´tope∏k, Âwie-
tos∏aw

125. Grupa Teofil: Teofil, Teodor, Teobald, Teodozjusz
126. Grupa Teofila: Teofila, Teodora, Teodozja
127. Grupa Tomasz: Tomasz, Tomi∏, Tomir, Tomis∏aw
128. Grupa Tymoteusz: Tymoteusz, Tymon
129. Grupa Walery: Walery, Walerian, Waleriusz, Wa-

lenty, Walentyn
130. Grupa Walentyna: Walentyna, Waleria
131. Grupa Wera: Wera, Weronika
132. Grupa Wies∏aw: Wies∏aw, Wis∏aw, Wieƒczys∏aw,

Wiaczes∏aw, Wiƒczys∏aw
133. Grupa Wies∏awa: Wies∏awa, Wis∏awa
134. Grupa Wilma: Wilma, Wilhelmina
135. Grupa Wiola: Wiola, Wioleta, Wioletta, Viola, Vio-

leta, Violetta
136. Grupa Wit: Wit, Witalis, Witalian, Witold, Wiktor,

Witomir, Witos∏aw
137. Grupa W∏adys∏aw: W∏adys∏aw, W∏adymir, W∏odzi-

mierz, W∏odzis∏aw, W∏odzimir
138. Grupa Zbigniew: Zbigniew, Zbis∏aw, Zbys∏aw
139. Grupa Zenon: Zenon, Zenobiusz
140. Grupa Ziemowit: Ziemowit, Ziemis∏aw
141. Grupa Zygmunt: Zygmunt, Zygfryd
142. Grupa ˚ywia: ˚ywia, ˚ywis∏awa
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 21 grudnia 2000 r.

w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wy-
dawania z nich odpisów, wyciàgów i zaÊwiadczeƒ. 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 20 sierpnia
1997 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym
Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 i z 2000 r.
Nr 114, poz. 1194)  zarzàdza si´, co nast´puje: 

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) dotychczasowych rejestrach sàdowych — rozumie
si´ przez to rejestry sàdowe prowadzone przez sà-
dy dotychczas w∏aÊciwe na podstawie przepisów
obowiàzujàcych do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sà-

dowym (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, Nr 84, poz. 948 i Nr 114, poz. 1193), 

2) sàdach rejestrowych — rozumie si´ przez to sàdy
rejonowe (gospodarcze) prowadzàce Krajowy Re-
jestr Sàdowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy
o Krajowym Rejestrze Sàdowym,

3) ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej — rozumie si´
przez to ewidencj´ dzia∏alnoÊci gospodarczej pro-
wadzonà  przez organy gminy na podstawie
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),
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4) urzàdzeniach rejestrowych — rozumie si´ przez to
ksi´gi rejestrowe i systemy informatyczne, s∏u˝àce
do przechowywania danych wpisanych w dotych-
czasowych rejestrach sàdowych i ewidencji dzia-
∏alnoÊci gospodarczej,

5) op∏acie kancelaryjnej — rozumie si´ przez to op∏a-
t´ kancelaryjnà, o której mowa w rozporzàdzeniu
Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 15 listopada
1996 r. w sprawie wysokoÊci op∏at kancelaryjnych
w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 139, poz. 650 i
z 1999 r. Nr 88, poz. 990),

6) ustawie Przepisy wprowadzajàce — rozumie si´
przez to ustaw´ z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepi-
sy wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze
Sàdowym,

7) numerze KRS — rozumie si´ przez to numer okre-
Êlony w § 8 rozporzàdzenia Ministra Sprawiedliwo-
Êci z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegó∏o-
wego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzà-
cych w sk∏ad Krajowego Rejestru Sàdowego oraz
szczegó∏owej treÊci wpisów w tych rejestrach
(Dz. U. Nr 117, poz. 1237).

Rozdzia∏ 2

Sposób przechowywania dotychczasowych rejestrów
sàdowych oraz wydawanie z nich odpisów, wyciàgów

lub zaÊwiadczeƒ do dnia 31 grudnia 2003 r. 

§ 2. 1. Dotychczasowe rejestry sàdowe podlegajà
przechowaniu w sàdach dotychczas w∏aÊciwych, w ter-
minie do dnia 31 grudnia 2003 r., z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Dotychczasowe rejestry sàdowe dotyczàce pod-
miotów podlegajàcych wpisowi z urz´du do Krajowe-
go Rejestru Sàdowego, o których mowa w art. 10 usta-
wy Przepisy wprowadzajàce, podlegajà przekazaniu
sàdowi rejestrowemu w terminie do dnia 31 stycznia
2001 r. Przepis § 8 stosuje si´ odpowiednio.

§ 3. 1. Sàdy dotychczas w∏aÊciwe wydajà odpisy,
wyciàgi i zaÊwiadczenia w terminie do dnia 31 grudnia
2003 r., z zastrze˝eniem § 4.

2. Za wydawanie odpisów, wyciàgów i zaÊwiad-
czeƒ pobiera si´ op∏at´ kancelaryjnà.

§ 4. Je˝eli akta rejestrowe podmiotu, co do którego
zachodzi potrzeba wydania odpisu, wyciàgu lub za-
Êwiadczenia, zosta∏y przekazane sàdowi rejestrowe-
mu, sàd rejestrowy sporzàdza odpis, wyciàg lub za-
Êwiadczenie na podstawie akt rejestrowych i wydaje je
zainteresowanym, pobierajàc op∏at´ kancelaryjnà. 

§ 5. Sàd rejestrowy, wpisujàc podmiot do Krajowe-
go Rejestru Sàdowego, przesy∏a odpis zaÊwiadczenia
o dokonaniu wpisu sàdowi dotychczas w∏aÊciwemu.
Przepis nie dotyczy przypadku, o którym mowa w § 2
ust. 2.

§ 6. 1. Je˝eli podmiot nie zosta∏ wpisany do Krajo-
wego Rejestru Sàdowego, sàd dotychczas w∏aÊciwy
lub sàd rejestrowy przy wydawaniu odpisu, wyciàgu
lub zaÊwiadczenia nie zamieszcza na wydawanym do-
kumencie dodatkowych adnotacji.

2. Je˝eli podmiot zosta∏ wpisany do Krajowego Re-
jestru Sàdowego, sàd dotychczas w∏aÊciwy lub sàd re-
jestrowy przy wydawaniu odpisu, wyciàgu lub za-
Êwiadczenia zamieszcza na wydawanym dokumencie
adnotacj´, ˝e podmiot zosta∏ wpisany do Krajowego
Rejestru Sàdowego, ze wskazaniem daty wpisu, nume-
ru KRS, pod którym podmiot zosta∏ wpisany, oraz in-
formacji o utracie mocy przez dotychczasowy wpis.

Rozdzia∏ 3

Sposób przekazywania i przechowywania dotychcza-
sowych rejestrów oraz wydawania z nich odpisów,
wyciàgów lub zaÊwiadczeƒ  po dniu 31 grudnia 2003 r.

§ 7.  Z dniem 1 stycznia 2004 r. sàdy rejestrowe:

1) przejmujà dotychczasowe rejestry sàdowe,

2) wydajà odpisy, wyciàgi i zaÊwiadczenia za op∏atà
kancelaryjnà. 

§ 8. 1. Sàdy rejestrowe, na których obszarze w∏aÊci-
woÊci znajdujà si´ siedziby sàdów dotychczas w∏aÊci-
wych, przejmujà i przechowujà urzàdzenia rejestrowe. 

2. Wykaz sàdów rejestrowych, o których mowa
w ust. 1, okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia. 

§ 9. Je˝eli dotychczasowe rejestry sàdowe prowa-
dzone by∏y w formie ksiàg papierowych lub w formie
systemu informatycznego, przekazywanie, o którym
mowa w § 8, realizowane jest odpowiednio przez prze-
kazanie ksiàg lub przez przekazanie zapisu ich zawarto-
Êci w formie elektronicznej.

§ 10. Je˝eli akta rejestrowe podmiotu, co do które-
go zachodzi potrzeba wydania odpisu, wyciàgu lub za-
Êwiadczenia, zosta∏y przekazane sàdowi rejestrowe-
mu, sàd rejestrowy sporzàdza odpis, wyciàg lub za-
Êwiadczenie na podstawie akt rejestrowych i wydaje je
zainteresowanym, pobierajàc op∏at´ kancelaryjnà. 

§ 11. 1. Je˝eli podmiot nie zosta∏ wpisany do Krajo-
wego Rejestru Sàdowego, sàd rejestrowy przy wyda-
waniu odpisu, wyciàgu lub zaÊwiadczenia zamieszcza
na wydawanym dokumencie adnotacj´, ˝e podmiot
nie zosta∏ wpisany do Krajowego Rejestru Sàdowego,
pomimo up∏ywu terminu na dokonanie wpisu w Krajo-
wym Rejestrze Sàdowym.

2. Je˝eli podmiot zosta∏ wpisany do Krajowego Re-
jestru Sàdowego, sàd rejestrowy przy wydawaniu od-
pisu, wyciàgu lub zaÊwiadczenia zamieszcza na wyda-
wanym dokumencie adnotacj´, ˝e podmiot zosta∏ wpi-
sany do Krajowego Rejestru Sàdowego, ze wskaza-
niem daty wpisu, numeru KRS, pod którym podmiot
zosta∏ wpisany, oraz informacji o utracie mocy przez
dotychczasowy wpis.

Rozdzia∏ 4

Sposób przekazywania akt rejestrowych do dnia 
31 grudnia 2003 r.

§ 12. 1. Je˝eli w okresie do dnia 31 grudnia 2003 r. w sà-
dzie dotychczas w∏aÊciwym zostanie z∏o˝ony wniosek
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o wpis albo zajdà warunki uzasadniajàce dokonanie wpisu
z urz´du w Krajowym Rejestrze Sàdowym, sàd ten przeka-
zuje sàdowi rejestrowemu akta rejestrowe podmiotu wraz
z ostatnim odpisem z dotychczasowego rejestru. 

2. Przekazujàc akta rejestrowe, sàdy dotychczas
w∏aÊciwe odnotowujà ten fakt w dodatkowych urzà-
dzeniach ewidencyjnych, o których mowa w § 16.

§ 13. 1. Sàd rejestrowy, który otrzyma∏ akta reje-
strowe podmiotu, przechowuje akta, nawet jeÊli nie
dokona∏ wpisu w Krajowym Rejestrze Sàdowym.

2. Je˝eli jednak, w okresie do dnia 30 czerwca 2001 r.,
sàd rejestrowy otrzyma akta rejestrowe podmiotu i nie
dokona wpisu w Krajowym Rejestrze Sàdowym, a za-
chodzi koniecznoÊç dokonania dalszego wpisu w do-
tychczasowym rejestrze sàdowym, zgodnie z art. 6 ust. 1
ustawy Przepisy wprowadzajàce, sàd ten przeka˝e akta
sàdowi dotychczas w∏aÊciwemu celem dokonania wpi-
su. Przepis § 12 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

§ 14. Akta rejestrowe podmiotów podlegajàcych
wpisowi do Krajowego Rejestru Sàdowego z urz´du,
zgodnie z art. 10 ustawy Przepisy wprowadzajàce, pod-
legajà przekazaniu sàdowi rejestrowemu w terminie
do dnia 31 stycznia 2001 r.

Rozdzia∏ 5

Sposób przekazywania akt rejestrowych po dniu 
31 grudnia 2003 r.

§ 15. 1. Akta rejestrowe podmiotów, które nie zosta-
∏y przekazane do dnia 31 grudnia 2003 r., sàdy dotych-
czas w∏aÊciwe przekazujà w terminie do dnia 31 stycz-
nia 2004 r. w∏aÊciwym sàdom rejestrowym wraz
z ostatnim odpisem z rejestru.

2. Przekazujàc akta rejestrowe sàdy dotychczas
w∏aÊciwe odnotowujà ten fakt w dodatkowych urzà-
dzeniach ewidencyjnych, o których mowa w § 16.

Rozdzia∏ 6

Ewidencjonowanie obiegu akt rejestrowych

§ 16. 1. W sàdach rejestrowych oraz sàdach dotych-
czas w∏aÊciwych prowadzi si´ dodatkowe urzàdzenia
ewidencyjne s∏u˝àce do rejestracji obiegu akt rejestro-
wych mi´dzy sàdami rejestrowymi i sàdami dotych-
czas w∏aÊciwymi. 

2. W urzàdzeniach ewidencyjnych, o których mowa
w ust. 1, nale˝y wskazaç nazw´ sàdu prowadzàcego
dotychczasowy rejestr, nazw´ rejestru, numer w tym
rejestrze, nazw´ podmiotu wed∏ug ostatniej rejestracji
w dotychczasowym rejestrze sàdowym, informacj´,
czy prowadzona jest lub by∏a prowadzona sprawa
o pierwszy wpis w Krajowym Rejestrze Sàdowym wraz
ze wzmiankà o sposobie jej zakoƒczenia i wskazaniem,
czy akta znajdujà si´ w sàdzie rejestrowym, czy te˝ zo-
sta∏y zwrócone do sàdu prowadzàcego dotychczasowy
rejestr, numer KRS, pod którym podmiot zosta∏ zareje-
strowany, i nazw´ podmiotu, je˝eli nazwa wed∏ug
pierwszej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sàdowym
ró˝ni∏a si´ od nazwy wed∏ug ostatniej rejestracji w do-
tychczasowym rejestrze sàdowym.

§ 17. 1. Dodatkowe urzàdzenia ewidencyjne prowa-
dzone b´dà w oparciu o system informatyczny lub
w formie ksiàg papierowych.

2. Informacje zawarte w dodatkowych urzàdze-
niach ewidencyjnych sà jawne.

Rozdzia∏ 7

Przepis koƒcowy

§ 18. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.

Minister SprawiedliwoÊci: w z. J. Niedziela 

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
SprawiedliwoÊci z dnia 21 grudnia
2000 r. (poz. 1239)

WYKAZ SÑDÓW REJESTROWYCH PRZEJMUJÑCYCH DOTYCHCZASOWE URZÑDZENIA REJESTROWE 
DOTYCZÑCE PODMIOTÓW WPISYWANYCH DO KRAJOWEGO REJESTRU SÑDOWEGO, 

PROWADZONYCH PRZEZ SÑDY DOTYCHCZAS W¸AÂCIWE 

1. W województwie dolnoÊlàskim — Sàd Rejonowy
dla Wroc∏awia-Fabrycznej we Wroc∏awiu — przej-
muje urzàdzenia rejestrowe dotychczasowych re-
jestrów prowadzonych przez Sàdy Okr´gowe w Je-
leniej Górze, Legnicy, Âwidnicy i Wroc∏awiu oraz
Sàdy Rejonowe w Jeleniej Górze, Legnicy, Wa∏-
brzychu i Wroc∏awiu.

2. W województwie kujawsko-pomorskim:
— Sàd Rejonowy w Bydgoszczy — przejmuje urzà-

dzenia rejestrowe dotychczasowych rejestrów
prowadzonych przez Sàd Okr´gowy w Bydgosz-
czy oraz Sàd Rejonowy w Bydgoszczy,

— Sàd Rejonowy w Toruniu — przejmuje urzàdze-
nia rejestrowe dotychczasowych rejestrów pro-

wadzonych przez Sàdy Okr´gowe w Toruniu
i W∏oc∏awku oraz Sàd Rejonowy w Toruniu
i W∏oc∏awku.

3. W województwie lubelskim — Sàd Rejonowy w Lu-
blinie — przejmuje urzàdzenia rejestrowe dotychcza-
sowych rejestrów prowadzonych przez Sàdy Okr´-
gowe w Lublinie i ZamoÊciu oraz Sàdy Rejonowe
w Bia∏ej Podlaskiej, Che∏mie, Lublinie i ZamoÊciu.

4. W województwie lubuskim — Sàd Rejonowy w Zie-
lonej Górze — przejmuje urzàdzenia rejestrowe do-
tychczasowych rejestrów prowadzonych przez Sà-
dy Okr´gowe w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej
Górze oraz Sàdy Rejonowe w Gorzowie Wielkopol-
skim i Zielonej Górze.
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5. W województwie ∏ódzkim — Sàd Rejonowy dla ¸o-
dzi-ÂródmieÊcia — przejmuje urzàdzenia rejestro-
we dotychczasowych rejestrów prowadzonych
przez Sàdy Okr´gowe w ¸odzi, Piotrkowie Trybu-
nalskim, Sieradzu i Skierniewicach oraz Sàdy Rejo-
nowe dla ¸odzi-ÂródmieÊcia, w Piotrkowie Trybu-
nalskim, Sieradzu i Skierniewicach.

6. W województwie ma∏opolskim — Sàd Rejonowy
dla Krakowa-ÂródmieÊcia — przejmuje urzàdzenia
rejestrowe dotychczasowych rejestrów prowadzo-
nych przez Sàdy Okr´gowe w Krakowie, Nowym
Sàczu i Tarnowie oraz Sàdy Rejonowe dla Krako-
wa-ÂródmieÊcia, w Nowym Sàczu i Tarnowie.

7. W województwie mazowieckim — Sàd Rejonowy
dla Miasta Sto∏ecznego Warszawy — przejmuje
urzàdzenia rejestrowe dotychczasowych rejestrów
prowadzonych przez sàdy okr´gowe w Warszawie,
Siedlcach, Ostro∏´ce, P∏ocku i Radomiu oraz Sàdy
Rejonowe dla Miasta Sto∏ecznego Warszawy,
w Ciechanowie, Ostro∏´ce, P∏ocku, Radomiu i Sie-
dlcach.

8. W województwie opolskim — Sàd Rejonowy
w Opolu — przejmuje urzàdzenia rejestrowe do-
tychczasowych rejestrów sàdowych prowadzo-
nych przez Sàd Okr´gowy w Opolu oraz Sàd Rejo-
nowy w Opolu.

9. W województwie podkarpackim — Sàd Rejonowy
w Rzeszowie — przejmuje urzàdzenia rejestrowe
dotychczasowych rejestrów sàdowych prowadzo-
nych przez Sàdy Okr´gowe w KroÊnie, Rzeszowie
i Tarnobrzegu oraz Sàdy Rejonowe w KroÊnie, Rze-
szowie i Tarnobrzegu.

10. W województwie podlaskim — Sàd Rejonowy
w Bia∏ymstoku — przejmuje urzàdzenia rejestrowe
dotychczasowych rejestrów sàdowych prowadzo-
nych przez Sàdy Okr´gowe w Bia∏ymstoku, ¸om˝y
i Suwa∏kach oraz Sàdy Rejonowe w Bia∏ymstoku,
¸om˝y i Suwa∏kach.

11. W województwie pomorskim — Sàd Rejonowy
w Gdaƒsku — przejmuje urzàdzenia rejestrowe do-

tychczasowych rejestrów sàdowych prowadzo-
nych przez Sàdy Okr´gowe w Gdaƒsku i S∏upsku
oraz Sàdy Rejonowe w Gdaƒsku i S∏upsku.

12. W województwie Êlàskim:
— Sàd Rejonowy w Bielsku-Bia∏ej — przejmuje

urzàdzenia rejestrowe dotychczasowych reje-
strów prowadzonych przez Sàd Okr´gowy
w Bielsku–Bia∏ej oraz Sàd Rejonowy w Biel-
sku–Bia∏ej,

— Sàd Rejonowy w Katowicach — przejmuje urzà-
dzenia rejestrowe dotychczasowych rejestrów
prowadzonych przez Sàdy Okr´gowe w Cz´sto-
chowie i Katowicach oraz Sàdy Rejonowe w Cz´-
stochowie i Katowicach.

13. W województwie Êwi´tokrzyskim — Sàd Rejonowy
w Kielcach — przejmuje urzàdzenia rejestrowe do-
tychczasowych rejestrów sàdowych prowadzo-
nych przez Sàd Okr´gowy w Kielcach oraz Sàd Re-
jonowy w Kielcach.

14. W województwie warmiƒsko-mazurskim — Sàd Re-
jonowy w Olsztynie — przejmuje urzàdzenia reje-
strowe dotychczasowych rejestrów sàdowych pro-
wadzonych przez Sàdy Okr´gowe w Olsztynie i El-
blàgu  oraz Sàdy Rejonowe w Olsztynie i Elblàgu.

15. W województwie wielkopolskim — Sàd Rejonowy
w Poznaniu — przejmuje urzàdzenia rejestrowe do-
tychczasowych rejestrów sàdowych prowadzo-
nych przez Sàdy Okr´gowe w Kaliszu, Koninie, Po-
znaniu oraz Sàdy Rejonowe w Kaliszu, Koninie,
Lesznie, Pile i Poznaniu.

16. W województwie zachodniopomorskim:
— Sàd Rejonowy w Koszalinie — przejmuje urzà-

dzenia rejestrowe dotychczasowych rejestrów
prowadzonych przez Sàd Okr´gowy w Koszali-
nie oraz Sàd Rejonowy w Koszalinie,

— Sàd Rejonowy w Szczecinie — przejmuje urzà-
dzenia rejestrowe dotychczasowych rejestrów
prowadzonych przez Sàd Okr´gowy w Szczeci-
nie oraz Sàd Rejonowy w Szczecinie.
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z dnia 21 grudnia 2000 r.

w sprawie okreÊlenia wysokoÊci op∏at za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciàgów i za-
Êwiadczeƒ z Krajowego Rejestru Sàdowego.

Na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 sierpnia
1997 r. o Krajowym 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, Nr 84, poz. 948
i Nr 114, poz. 1193) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Za wydawanie odpisów, wyciàgów, zaÊwiad-
czeƒ, pisemnych informacji z Krajowego Rejestru Sà-
dowego przez Centralnà Informacj´ Krajowego Reje-
stru Sàdowego pobiera si´ nast´pujàce op∏aty:

1) za odpis pe∏ny z rejestru przedsi´biorców, rejestru
stowarzyszeƒ, innych organizacji spo∏ecznych i za-

wodowych, fundacji oraz publicznych zak∏adów
opieki zdrowotnej oraz rejestru d∏u˝ników niewy-
p∏acalnych, wydany na wniosek o wydanie odpisu
pe∏nego — 60 z∏,

2) za odpis aktualny z rejestru przedsi´biorców, z reje-
stru stowarzyszeƒ, innych organizacji spo∏ecznych
i zawodowych, fundacji oraz publicznych zak∏adów
opieki zdrowotnej oraz z rejestru d∏u˝ników niewy-
p∏acalnych, wydany na wniosek o wydanie odpisu
aktualnego — 30 z∏,

3) za wyciàg z rejestru przedsi´biorców, rejestru sto-
warzyszeƒ, innych organizacji spo∏ecznych i zawo-


