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1
USTAWA
z dnia 29 listopada 2001 r.
o ratyfikacji Umowy o powo∏aniu Mi´dzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy
o powo∏aniu Mi´dzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, sporzàdzonej w Štifiinie dnia 9 czerwca
2000 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

2
USTAWA
z dnia 14 grudnia 2001 r.
o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sàdowym, ustawy — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym
Rejestrze Sàdowym oraz ustawy — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Art. 1. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17,
poz. 209 i Nr 110, poz. 1189) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 19:
a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Wnioski mo˝na tak˝e sk∏adaç na niebarwnych formularzach stanowiàcych wydruki
komputerowe lub b´dàcych kserokopiami
formularzy urz´dowych.”,
b) w ust. 3 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:
„Przepisu art. 1301 Kodeksu post´powania
cywilnego nie stosuje si´.”,
c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W razie wystàpienia innych braków ni˝ wymienione w ust. 2 i 3, przepis art. 130 Kodeksu post´powania cywilnego stosuje si´
odpowiednio.”;
2) w art. 19a ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Z∏o˝enie wniosku w przedmiocie wpisu numeru identyfikacyjnego «REGON», nadanego w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej na podstawie przepisów o statystyce
publicznej,
stanowiàcego
uzupe∏nienie
pierwszego wpisu nowego podmiotu do Rejestru, nie podlega op∏acie sàdowej. Wpis
dokonany w wyniku rozpoznania takiego
wniosku nie podlega og∏oszeniu w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym.”;
3) w art. 38 w pkt 7 w lit. e) i w pkt 9 w lit. d) skreÊla
si´ wyrazy „przed zarejestrowaniem”;
4) w art. 49 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Je˝eli podmiot podlegajàcy obowiàzkowi
wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1,

nie sk∏ada wniosku o wpis do rejestru przedsi´biorców, art. 19a ust. 1 i 2 nie stosuje si´.”;
5) skreÊla si´ art. 51;
6) w art. 52:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przy rejestracji stowarzyszenia, zwiàzku zawodowego, organizacji pracodawców i innych organizacji spo∏ecznych i zawodowych
w dziale 1 wpisuje si´ osoby wchodzàce
w sk∏ad komitetu za∏o˝ycielskiego, chyba ˝e
zosta∏ powo∏any organ reprezentacji.”,
b) skreÊla si´ ust. 2 i 3;
7) po art. 53 dodaje si´ art. 53a w brzmieniu:
„Art. 53a. Podmioty podlegajàce obowiàzkowi
wpisu do rejestru, o którym mowa
w art. 49 ust. 1, sà obowiàzane zg∏aszaç
dotyczàce ich informacje wymienione
w art. 38, 39, 43, 44, 52 i 53 oraz zmiany
tych informacji, niezale˝nie od obowiàzków wynikajàcych z odr´bnych przepisów, chyba ˝e ustawa stanowi inaczej.”;
8) w art. 60 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wpisy dokonane w rejestrze d∏u˝ników niewyp∏acalnych podlegajà wykreÊleniu z urz´du po up∏ywie 10 lat od dokonania wpisu. Je˝eli w orzeczeniu sàdu prowadzàcego post´powanie upad∏oÊciowe zosta∏ oznaczony
krótszy termin zakazu, wykreÊlenie mo˝e nastàpiç na wniosek d∏u˝nika po up∏ywie tego
terminu. Wpisy wykreÊlone w ca∏oÊci nie
podlegajà ujawnieniu.”
Art. 2. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sà-
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dowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 i z 2000 r. Nr 114,
poz. 1194) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1a w ust. 1 wyrazy „Do dnia 31 grudnia
2001 r.” zast´puje si´ wyrazami „Do dnia 31 grudnia 2003 r.”;
2) w art. 2:
a) w ust. 1 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2001 r.” zast´puje si´ wyrazami „do dnia 31 grudnia
2003 r.”, a wyrazy „z dniem 1 stycznia 2002 r.”
zast´puje si´ wyrazami „z dniem 1 stycznia
2004 r.”,
b) w ust. 3 po wyrazach „o której mowa w ust. 1”
dodaje si´ wyrazy „ , oraz do∏àczenia oÊwiadczenia, w którym wnioskodawca wska˝e wszystkie
organy prowadzàce ewidencj´ dzia∏alnoÊci gospodarczej, które dokona∏y wpisu jego dzia∏alnoÊci, wraz z oznaczeniem numerów w tej ewidencji”;
3) w art. 3:
a) w ust. 1 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2001 r.” zast´puje si´ wyrazami „do dnia 31 grudnia
2003 r.”, a wyrazy „z dniem 1 stycznia 2002 r.”
zast´puje si´ wyrazami „z dniem 1 stycznia
2004 r.”,
b) w ust. 4 po wyrazach „o której mowa w art. 1”
dodaje si´ wyrazy „ , oraz do∏àczenia oÊwiadczenia, w którym wnioskodawca wska˝e wszystkie
organy prowadzàce ewidencj´ dzia∏alnoÊci gospodarczej, które dokona∏y wpisu jego dzia∏alnoÊci, wraz z oznaczeniem numerów w tej ewidencji”,
c) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w sprawach
dotyczàcych wykreÊlenia wpisu przedsi´biorcy z ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej.”;
4) w art. 7:
a) w ust. 2:
— wyrazy „do dnia 31 grudnia 2001 r.” zast´puje si´ wyrazami „do dnia 31 grudnia 2003 r.”,
— dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:
„Do wniosku do∏àcza si´ oÊwiadczenie o wpisaniu przez jeden organ lub kilka organów
prowadzàcych ewidencj´ dzia∏alnoÊci gospodarczej, z oznaczeniem wszystkich numerów w tej ewidencji.”,
b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku zaistnienia przes∏anek wykreÊlenia z ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej,
przedsi´biorca podlega wykreÊleniu na podstawie przepisów ustawy, o której mowa
w art. 1a ust. 1.”;
5) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 1, nale˝y z∏o˝yç nie póêniej ni˝ do dnia 31 grudnia
2003 r., a wniosek, o którym mowa w art. 7
ust. 2, nale˝y z∏o˝yç nie póêniej ni˝ do dnia
31 grudnia 2005 r.”;

Poz. 2

6) w art. 9:
a) w ust. 1 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2003 r.” zast´puje si´ wyrazami „do dnia 31 grudnia
2005 r.”,
b) w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „do dnia 31 grudnia
2001 r.” zast´puje si´ wyrazami „do dnia
31 grudnia 2003 r.”;
7) art. 9a otrzymuje brzmienie:
„Art. 9a. W stosunku do podmiotów wpisanych do
dotychczasowych rejestrów lub ewidencji, 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, je˝eli faktycznie zaprzesta∏y dzia∏alnoÊci.”,
8) w art. 11:
a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,
b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, sposób przechowywania
i udost´pniania przez gminy dokumentów
ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, wydawania z nich zaÊwiadczeƒ oraz przekazywania przez gminy sàdom rejestrowym wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sàdowego, majàc na uwadze potrzeb´ zapewnienia sprawnej wspó∏pracy mi´dzy sàdami rejestrowymi i gminami oraz dost´pu zainteresowanych do danych zawartych w tej ewidencji.”
Art. 3. W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178,
z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115
i Nr 147, poz. 1643) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 88a:
a) w ust. 1 wyrazy „Do dnia 31 grudnia 2001 r.” zast´puje si´ wyrazami „Do dnia 31 grudnia
2003 r.”,
b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Wniosek o wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej podlega op∏acie sta∏ej w kwocie 100 z∏, a je˝eli wniosek dotyczy zmiany
wpisu, op∏ata sta∏a wynosi 50 z∏. Pobrane
op∏aty stanowià dochód bud˝etu gminy prowadzàcej ewidencj´. Rada gminy mo˝e
wprowadziç zwolnienie od op∏at.”;
2) w art. 88b skreÊla si´ ust. 3.
Art. 4. Dane, które podlega∏y wpisowi do Krajowego Rejestru Sàdowego na podstawie przepisów art. 51
oraz art. 52 ust. 3 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), obowiàzujàcych do dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy, nie podlegajà ujawnieniu.
Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

