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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 5 lutego 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzàcych
w sk∏ad Krajowego Rejestru Sàdowego oraz szczegó∏owej treÊci wpisów w tych rejestrach.

Na podstawie art. 48, 54 i 60 ust. 2 ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 i Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r. Nr 1, poz. 2) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegó∏owego
sposobu prowadzenia rejestrów wchodzàcych w sk∏ad
Krajowego Rejestru Sàdowego oraz szczegó∏owej tre-
Êci wpisów w tych rejestrach (Dz. U. Nr 117, poz. 1237)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3 po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Ilekroç w dziale drugim rejestru przedsi´bior-

ców lub rejestru stowarzyszeƒ, innych organi-
zacji spo∏ecznych i zawodowych, fundacji, pu-
blicznych zak∏adów opieki zdrowotnej jest mo-
wa o organie nadzoru, nale˝y wpisaç — w opar-
ciu o akt prawny okreÊlajàcy organizacj´ dane-
go podmiotu — organ wskazany jako organ
nadzoru bàdê organ tego podmiotu, który wy-
konuje czynnoÊci (funkcje) wewn´trzne nadzor-
cze, kontrolne, choçby posiada∏ innà nazw´.
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6. Jako siedzib´ przedsi´biorcy — osoby fizycznej
w rejestrze nale˝y rozumieç miejsce jego za-
mieszkania, chyba ˝e wskaza∏ inne miejsce,
z którego zarzàdza dzia∏alnoÊcià swoich przed-
si´biorstw.”;

2) w § 9 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1
oraz dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Sàd bada merytorycznà zgodnoÊç przedmiotu

dzia∏alnoÊci zawartego w umowie lub statucie
z przedmiotem dzia∏alnoÊci zg∏oszonym we
wniosku o wpis. Opis s∏owny przedmiotu dzia-
∏alnoÊci podmiotu wskazany we wniosku nie
musi pokrywaç si´ z opisem przedmiotu w Pol-
skiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci.”;

3) w § 13 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. W przypadku póêniejszej rejestracji w rejestrze

przedsi´biorców podmiotu zarejestrowanego
w rejestrze stowarzyszeƒ, innych organizacji
spo∏ecznych i zawodowych, fundacji, publicz-
nych zak∏adów opieki zdrowotnej, do rejestru
przedsi´biorców wpisywane sà aktualne dane
z w∏aÊciwego rejestru.

4. W przypadku uchylenia wpisu obejmujàcego
wykreÊlenie z rejestru przedsi´biorców przed-
si´biorcy, o którym mowa w art. 36 pkt 13 usta-
wy, w rejestrze przedsi´biorców ujawnia si´ ak-
tualne dane tego podmiotu.”;

4) w § 14 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1
oraz dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. W przypadku przekszta∏cenia spó∏ki cywilnej

w spó∏k´ handlowà, w dziale pierwszym w ru-
bryce szóstej dla spó∏ki powsta∏ej w wyniku
przekszta∏cenia nie wype∏nia si´ podrubryki
pierwszej.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, w dziale
pierwszym w rubryce szóstej pole drugie po-
winno zawieraç wskazanie przyczyny prze-
kszta∏cenia, z zaznaczeniem, czy wpis nastàpi∏
na podstawie art. 26 § 4 albo art. 551 § 2 Kodek-
su spó∏ek handlowych, oraz wskazanie wszyst-
kich wspólników przekszta∏canej spó∏ki cywilnej
wraz z podaniem nazwy, pod którà wykonujà
dzia∏alnoÊç gospodarczà, i numerów, pod który-
mi wpisani sà w Krajowym Rejestrze Sàdowym
albo innych rejestrach lub ewidencjach.”;

5) w § 19 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
a) w pkt 5 przed wyrazami „dat´ z∏o˝enia wniosku

o wpis” dodaje si´ wyrazy „dla wpisu w reje-
strze d∏u˝ników niewyp∏acalnych”,

b) w pkt 6:
— lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) rejestracj´ w Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym, co obejmuje rejestracj´ w rejestrze
przedsi´biorców, rejestracj´ w rejestrze
stowarzyszeƒ, innych organizacji spo∏ecz-
nych i zawodowych, fundacji i publicz-
nych zak∏adów opieki zdrowotnej, lub
w rejestrze przedsi´biorców i w rejestrze
stowarzyszeƒ, innych organizacji spo∏ecz-
nych i zawodowych, fundacji i publicz-
nych zak∏adów opieki zdrowotnej,”

— lit. f) i g) otrzymujà brzmienie:
„f) zmiana danych w rejestrze, w miar´ po-

trzeby okreÊlona jako:
— sprostowanie wpisu,
— uzupe∏nienie wpisu,
— wpis dokonany w wyniku rozpoznania

Êrodków zaskar˝ania,
— wpis z urz´du na podstawie art. 12

ust. 3 i art. 24 ust. 3 i 4 ustawy,
g) uchylenie wpisu wykreÊlajàcego podmiot,”

— skreÊla si´ lit. h)—j);

6) w § 20 po wyrazach „z chwilà ich wydania” dodaje
si´ wyrazy „oraz dla wpisów, o których mowa
w art. 20 ust. 2a ustawy,”

7) w § 42 w pkt 8 w lit. e) skreÊla si´ wyrazy „przed za-
rejestrowaniem”;

8) w § 50 w pkt 8 w ppkt 2 w lit. f) skreÊla si´ wyrazy
„przed zarejestrowaniem”;

9) § 64 otrzymuje brzmienie:
„§ 64. W dziale drugim rejestru przedsi´biorców

dla spó∏dzielni wpisuje si´:
1) w rubryce pierwszej — organ uprawniony

do reprezentacji podmiotu:
a) w polu pierwszym — nazw´ organu

uprawnionego do reprezentowania
spó∏dzielni — «zarzàd»,

b) w polu drugim — sposób reprezentacji
spó∏dzielni,

c) w podrubryce pierwszej — dane osób
wchodzàcych w sk∏ad organu uprawnio-
nego do reprezentowania spó∏dzielni:
— w polu pierwszym — nazwisko,
— w polu drugim — imiona,
— w polu trzecim — numer PESEL,
— w polu czwartym — funkcj´ w orga-

nie reprezentujàcym,
— w polu piàtym — informacj´, czy

osoba wchodzàca w sk∏ad zarzàdu
zosta∏a zawieszona w czynnoÊciach,

— w polu szóstym — dat´, do jakiej zo-
sta∏a zawieszona,

2) w rubryce drugiej — organy nadzoru:
a) w polu pierwszym — nazw´ organu

nadzoru spó∏dzielni,
b) w podrubryce pierwszej — dane osób

wchodzàcych w sk∏ad organu nadzoru:
— w polu pierwszym — nazwisko,
— w polu drugim — imiona,
— w polu trzecim — numer PESEL.”;

10) § 65 otrzymuje brzmienie:
„§ 65. W przypadku gdy w rubryce drugiej lub pod-

rubryce pierwszej rubryki pierwszej lub dru-
giej zachodzi koniecznoÊç wpisania wi´cej
ni˝ jednego elementu, dane dotyczàce ka˝-
dego z nich wpisuje si´ kolejno w odpowied-
niej rubryce lub podrubryce.”;



11) w § 74 w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „i w rubryce 2”;

12) w § 105 w pkt 3 w lit. c) wyrazy „w polu drugim” za-
st´puje si´ wyrazami „w polu trzecim”;

13) w § 108 w pkt 4 w lit. d) wyrazy „funkcj´ w oddzia-
le” zast´puje si´ wyrazami „funkcj´ w g∏ównym
oddziale zagranicznego zak∏adu ubezpieczeƒ”;

14) w § 116:
a) w pkt 7 skreÊla si´ wyrazy „ , osób lub innych

podmiotów zak∏adajàcych organizacj´ albo fun-
datorów”,

b) skreÊla si´ pkt 8,
c) w pkt 9 wyrazy „w rubryce dziewiàtej” zast´pu-

je si´ wyrazami„w rubryce ósmej”;

15) w § 125 po pkt 1 dodaje si´ pkt 2 w brzmieniu:
„2) w rubryce drugiej — organy nadzoru:

a) w polu pierwszym — nazw´ organu nadzoru,
b) w podrubryce pierwszej — dane osób wcho-

dzàcych w sk∏ad organu nadzoru: 
— w polu pierwszym — nazwisko,

— w polu drugim — imiona,
— w polu trzecim — numer PESEL.”;

16) po § 125 dodaje si´ § 1251 w brzmieniu:
„§ 1251. W przypadku gdy w rubryce drugiej lub

podrubryce pierwszej rubryki drugiej za-
chodzi koniecznoÊç wpisania wi´cej ni˝
jednego elementu, dane dotyczàce ka˝de-
go z nich wpisuje si´ kolejno w odpowied-
niej rubryce lub podrubryce.”;

17) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia:
a) tablica znaków pisarskich otrzymuje brzmienie

okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do niniejszego roz-
porzàdzenia,

b) skreÊla si´ pkt 7;

18) za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmie-
nie okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do niniejszego roz-
porzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister SprawiedliwoÊci: B. Piwnik
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 5 lutego 2002 r. (poz. 165)

Za∏àcznik nr 1

Za∏àcznik nr 2

RODZAJE PODMIOTÓW WPISYWANYCH DO REJESTRU STOWARZYSZE¡, INNYCH ORGANIZACJI
SPO¸ECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI I PUBLICZNYCH ZAK¸ADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

1) stowarzyszenia, co obejmuje tak˝e ich jednostki te-
renowe posiadajàce osobowoÊç prawnà,

2) zwiàzki stowarzyszeƒ,

3) fundacje,

4) samodzielne publiczne zak∏ady opieki zdrowotnej,

5) kolumny transportu sanitarnego,

6) kó∏ka rolnicze,

7) rolnicze zrzeszenia bran˝owe,

8) zwiàzki rolników, kó∏ek i organizacji rolniczych,

9) zwiàzki rolniczych zrzeszeƒ bran˝owych,

10) zwiàzki zawodowe rolników indywidualnych,

11) cechy rzemieÊlnicze,

12) izby rzemieÊlnicze,

13) Zwiàzek Rzemios∏a Polskiego,

14) zrzeszenia handlu i us∏ug,

15) zrzeszenia transportu,

16) ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeƒ handlu
i us∏ug,

17) ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeƒ transportu,

18) inne organizacje przedsi´biorców, co obejmuje or-
ganizacje, o których mowa w ustawie z dnia 30 ma-
ja 1989 r. o samorzàdzie zawodowym niektórych
przedsi´biorców (Dz. U. Nr 35, poz. 194 oraz
z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770),

19) izby gospodarcze, co obejmuje tak˝e Krajowà Izb´
Gospodarczà,

20) zwiàzki zawodowe, co obejmuje tak˝e ich jednostki
organizacyjne posiadajàce osobowoÊç prawnà,
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21) ogólnokrajowe zwiàzki mi´dzybran˝owe,

22) ogólnokrajowe zrzeszenia mi´dzybran˝owe,

23) zwiàzki pracodawców,

24) federacje i konfederacje zwiàzków pracodawców,

25) stowarzyszenia kultury fizycznej,

26) zwiàzki sportowe,

27) polskie zwiàzki sportowe,

28) stowarzyszenia kultury fizycznej o zasi´gu ogólno-
krajowym,

29) inne organizacje spo∏eczne i zawodowe, co obej-
muje podmioty, które na mocy przepisów szczegól-
nych podlegajà wpisowi do Krajowego Rejestru
Sàdowego.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 22 lutego 2002 r.

w sprawie organizacji i sposobu pe∏nienia s∏u˝by kandydackiej w Biurze Ochrony Rzàdu.

Na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy z dnia 16 mar-
ca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27,
poz. 298 i Nr 106, poz. 1149) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) funkcjonariusz — funkcjonariusza Biura Ochrony
Rzàdu w s∏u˝bie kandydackiej,

2) komórka organizacyjna — oddzia∏, wydzia∏, grup´,
sekcj´, batalion, kompani´, pluton i dru˝yn´,

3) wy˝szy prze∏o˝ony — Szefa Biura Ochrony Rzàdu
oraz jego zast´pców,

4) szef komórki organizacyjnej — szefa oddzia∏u, wy-
dzia∏u, grupy, sekcji, batalionu, kompanii, plutonu
i dru˝yny, 

5) czas s∏u˝by — czas, w którym funkcjonariusz
uczestniczy w zaj´ciach s∏u˝bowych lub wykonuje
powierzone obowiàzki s∏u˝bowe,

6) czas pozas∏u˝bowy — czas wolny od zaj´ç s∏u˝bo-
wych lub obowiàzków s∏u˝bowych pozostawiony
do dyspozycji funkcjonariusza,

7) dni wolne od zaj´ç s∏u˝bowych — dni Êwiàteczne,
niedziele i dni wolne od zaj´ç ustanowione na pod-
stawie odr´bnych przepisów.

§ 2. 1. Funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´ przez ca∏à dob´
w systemie skoszarowanym.

2. Organizacj´ s∏u˝by w systemie skoszarowanym
ustala Szef Biura Ochrony Rzàdu i ujmuje jà w porzàd-
ku dnia, okreÊlajàc miejsce zakwaterowania i przeby-
wania funkcjonariusza.

§ 3. 1. Szef, okreÊlajàc porzàdek dnia, kieruje si´ za-
daniami stojàcymi przed komórkà, warunkami zakwa-
terowania, mo˝liwoÊciami bazy szkoleniowo-rekre-
acyjnej, zasadami sprawnego dzia∏ania oraz ustalenia-
mi zawartymi w obowiàzujàcych programach szkole-
nia.

2. W porzàdku dnia okreÊla si´ w szczególnoÊci go-
dziny:

1) pobudki i capstrzyku,

2) przerw na posi∏ki,

3) apeli,

4) szkoleƒ programowych,

5) obs∏ugi uzbrojenia i sprz´tu,

6) prac porzàdkowo-gospodarczych,

7) instrukta˝y i odpraw do s∏u˝b,

8) czasu pozas∏u˝bowego.

3. W porzàdku dnia uwzgl´dnia si´:

1) 8-godzinny czas snu,

2) organizacj´ ˝ywienia z przerwami mi´dzy posi∏ka-
mi do 6 godzin,

3) czas pozas∏u˝bowy w dni powszechne w wymiarze
od 2 do 4 godzin.

4. Funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´ zgodnie z porzàd-
kiem dnia.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach szef
oddzia∏u za zgodà Szefa Biura Ochrony Rzàdu lub jego
zast´pców mo˝e zarzàdziç wprowadzenie zmian do
obowiàzujàcego porzàdku dnia.

§ 4. 1. Szef komórki organizacyjnej mo˝e zorganizo-
waç w czasie pozas∏u˝bowym dodatkowe zaj´cia (pra-
ce, treningi, konsultacje) dla funkcjonariuszy uzyskujà-
cych niezadowalajàce wyniki w szkoleniu, dopuszcza-
jàcych si´ zaniedbaƒ w utrzymywaniu uzbrojenia,
sprz´tu i wyposa˝enia.

2. Czas zaj´ç, o których mowa w ust. 1, nie mo˝e
przekraczaç jednorazowo wi´cej ni˝ po∏ow´ czasu po-
zas∏u˝bowego.

3. W czasie pozas∏u˝bowym funkcjonariusz jest
obowiàzany przebywaç w rejonie zakwaterowania lub
w innych miejscach, na terenie komórek organizacyj-
nych, po uzyskaniu zgody prze∏o˝onych, a w czasie ich
nieobecnoÊci — po uzyskaniu zgody s∏u˝by dy˝urnej.

4. O wyjÊciu do innego miejsca na terenie komórki
organizacyjnej funkcjonariusz jest obowiàzany powia-
domiç s∏u˝b´ dy˝urnà.

§ 5. 1. W dni wolne od zaj´ç s∏u˝bowych:

1) nie prowadzi si´ szkolenia programowego; w uza-
sadnionych przypadkach mo˝na zarzàdziç prowa-
dzenie szkolenia dodatkowego,


