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2) w art. 174 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ilekroç w przepisach niniejszego dzia∏u jest
mowa o towarach, nie dotyczy to us∏ug, produktów rolnych przeznaczonych do spo˝ycia
przez ludzi wymienionych w za∏àczniku I do
Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà, produktów rolnych i Êrodków spo˝ywczych wymienionych w za∏àcznikach do rozporzàdzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeƒ geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i Êrodków spo˝ywczych oraz napojów
spirytusowych, których oznaczenia geograficzne podlegajà wpisowi na krajowà list´ chronionych oznaczeƒ geograficznych napojów spirytusowych na podstawie ustawy, o której mowa
w art. 132 ust. 1 pkt 12.”;
3) w art. 178 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w przypadku gdy oznaczenie geograficzne zosta∏o zarejestrowane w trybie, o którym mowa w art. 4,
lub zosta∏o wpisane na krajowà list´ chronionych oznaczeƒ geograficznych napojów spirytusowych na podstawie ustawy, o której mowa
w art. 132 ust. 1 pkt 12.”.

Poz. 1539 i 1540

stawie ustawy, o której mowa w art. 49, staje si´ rejestrem w rozumieniu niniejszej ustawy.
Art. 48. 1. Przedsi´biorca wpisany do rejestru na
podstawie ustawy, o której mowa w art. 49, przedk∏ada ministrowi:
1) oÊwiadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 6
lit. a tiret drugie oraz lit. c,
2) informacj´ o zakresie dzia∏alnoÊci gospodarczej
— w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
2. W przypadku nieprzed∏o˝enia przez przedsi´biorc´ oÊwiadczenia i informacji w terminie okreÊlonym w ust. 1 minister wydaje decyzj´ o zakazie wykonywania przez przedsi´biorc´ dzia∏alnoÊci w zakresie
wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.
3. W przypadku gdy decyzja, o której mowa
w ust. 2, sta∏a si´ ostateczna, minister z urz´du wykreÊla wpis przedsi´biorcy w rejestrze.
Art. 49. Traci moc ustawa z dnia 13 wrzeÊnia
2002 r. o napojach spirytusowych (Dz. U. Nr 166,
poz. 1362, z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 173, poz. 1808
oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 171, poz. 1225).
Art. 50. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.

Art. 47. Rejestr dzia∏alnoÊci w zakresie wyrobu lub
rozlewu napojów spirytusowych prowadzony na pod-
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USTAWA
z dnia 18 paêdziernika 2006 r.
o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sàdowym oraz niektórych innych ustaw1) 2)
Art. 1. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17,
poz. 209, z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
————————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ nast´pujàce ustawy: ustaw´
z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego, ustaw´ z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci,
ustaw´ z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora
Sàdowego i Gospodarczego oraz ustaw´ z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks spó∏ek handlowych.
2) Zmiany wymienionych ustaw wynikajà z implementacji
Pierwszej Dyrektywy Rady z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie sà wymagane w Paƒstwach Cz∏onkowskich od spó∏ek w rozumieniu art. 58
akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równowa˝noÊci w ca∏ej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich
(68/151/EWG), zmienionej dyrektywà 2003/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 czerwca 2003 r.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r.
Nr 1, poz. 2 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 49, poz. 408,
Nr 60, poz. 535, Nr 96, poz. 874, Nr 217, poz. 2125, Nr 228,
poz. 2256 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 62,
poz. 551 i Nr 86, poz. 732 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1077.

1) w art. 4 ust. 2—4a otrzymujà brzmienie:
„2. Zadaniem Centralnej Informacji jest:
1) prowadzenie zbioru informacji Rejestru oraz
elektronicznego katalogu dokumentów spó∏ek, zwanego dalej „katalogiem”,
2) udzielanie informacji z Rejestru oraz przechowywanie i udost´pnianie kopii dokumentów z katalogu,
3) utworzenie i eksploatacja po∏àczeƒ Rejestru
i katalogu w systemie informatycznym.
3. Centralna Informacja wydaje odpisy, wyciàgi
i zaÊwiadczenia oraz udziela informacji z Rejestru, które majà moc dokumentów urz´dowych, je˝eli zosta∏y wydane w formie papierowej.
3a. Centralna Informacja wydaje z katalogu, drogà
elektronicznà, kopie dokumentów, które sà poÊwiadczane za zgodnoÊç z dokumentami znajdujàcymi si´ w aktach rejestrowych podmiotu.
4. Centralna Informacja pobiera op∏aty za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wycià-
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gów lub zaÊwiadczeƒ z Rejestru oraz za udost´pnianie kopii dokumentów z katalogu. Op∏aty te stanowià dochód bud˝etu paƒstwa.
4a. Centralna Informacja bezp∏atnie udost´pnia,
w ogólnodost´pnych sieciach informatycznych, podstawowe informacje o podmiotach
wpisanych do rejestru przedsi´biorców i do rejestru stowarzyszeƒ, innych organizacji spo∏ecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej, w tym równie˝ o organizacjach i podmiotach, które uzyska∏y status organizacji po˝ytku publicznego.”;
2) art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6. Minister SprawiedliwoÊci okreÊla:
1) w drodze rozporzàdzenia, ustrój i organizacj´ Centralnej Informacji oraz szczegó∏owe zasady udzielania informacji
z Rejestru i udost´pniania kopii dokumentów z katalogu, a tak˝e zakres informacji udost´pnianych na podstawie
art. 4 ust. 4a, uwzgl´dniajàc minimalne
wymagania dla rejestrów publicznych,
wymiany informacji i dokumentów oraz
zadania Rejestru i Centralnej Informacji
w zakresie zapewnienia powszechnego
i bezpoÊredniego dost´pu do informacji
o podmiotach wpisanych do Rejestru,
a tak˝e kopii dokumentów spó∏ek przekazanych do katalogu,
2) w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç
op∏at za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciàgów i zaÊwiadczeƒ
z Rejestru oraz za udost´pnianie kopii
dokumentów z katalogu, uwzgl´dniajàc
potrzeb´ sprawnego dzia∏ania Centralnej Informacji oraz pokrycia kosztów administracyjnych utworzenia i funkcjonowania Rejestru oraz katalogu, przy jednoczesnym zapewnieniu powszechnego
dost´pu do informacji i kopii dokumentów rejestrowych,
3) w drodze rozporzàdzenia, warunki organizacyjno-techniczne dotyczàce formy
wniosków i dokumentów oraz ich sk∏adania do sàdów rejestrowych i Centralnej Informacji drogà elektronicznà,
a tak˝e orzeczeƒ, odpisów, wyciàgów,
zaÊwiadczeƒ, informacji i kopii dokumentów dor´czanych wnioskodawcom
tà drogà, uwzgl´dniajàc rodzaj wniosków i dokumentów rejestrowych, sposób ich sk∏adania do sàdów rejestrowych i Centralnej Informacji drogà elektronicznà oraz zapewniajàc powszechny
i bezpoÊredni dost´p do informacji i dokumentów rejestrowych,
4) w drodze zarzàdzenia, sposób i tryb
przekazywania przez sàdy rejestrowe
danych rejestrowych do Centralnej Informacji, uwzgl´dniajàc mo˝liwoÊci
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techniczne i organizacyjne sàdów rejestrowych oraz koniecznoÊç zapewnienia
sprawnego i kompleksowego przekazywania danych rejestrowych do Centralnej Informacji, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu
bezpieczeƒstwa,
5) w drodze zarzàdzenia, warunki organizacyjno-techniczne przekazywania przez
sàdy rejestrowe dokumentów drogà
elektronicznà do katalogu oraz sposób
ich przechowywania, uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia integralnoÊci i kompletnoÊci dokumentów z∏o˝onych do akt
rejestrowych, koniecznoÊç przetwarzania kopii dokumentów na postaç elektronicznà, a tak˝e stan wyposa˝enia sàdów w odpowiednie Êrodki techniczne.”;

3) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ka˝dy ma prawo otrzymaç, równie˝ drogà
elektronicznà, poÊwiadczone odpisy, wyciàgi,
zaÊwiadczenia i informacje z Rejestru.”;
4) po art. 8 dodaje si´ art. 8a w brzmieniu:
„Art. 8a. 1. Katalog obejmuje nast´pujàce dokumenty spó∏ek z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, spó∏ek akcyjnych, spó∏ek
komandytowo-akcyjnych i spó∏ek europejskich:
1) akty za∏o˝ycielskie, umowy oraz statuty, je˝eli sà oddzielnymi aktami,
a tak˝e uchwa∏y o ich zmianie,
2) teksty jednolite dokumentów wymienionych w pkt 1,
3) uchwa∏y o zmianie wysokoÊci kapita∏u zak∏adowego, je˝eli nie wymaga∏y jednoczesnej zmiany umowy
lub statutu,
4) uchwa∏y o powo∏aniu i odwo∏aniu
cz∏onków organów spó∏ek,
5) roczne sprawozdania finansowe
oraz roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapita∏owych, w rozumieniu przepisów o rachunkowoÊci, odpisy uchwa∏ o zatwierdzeniu rocznych sprawozdaƒ
finansowych i podziale zysku lub
pokryciu straty, a tak˝e opinie bieg∏ych rewidentów i sprawozdania
z dzia∏alnoÊci jednostek, je˝eli obowiàzek ich sporzàdzenia wynika
z przepisów szczególnych.
2. Ka˝dy ma prawo otrzymaç z katalogu,
drogà elektronicznà, poÊwiadczone kopie
dokumentów
wymienionych
w ust. 1.
3. Udost´pnienie w sposób okreÊlony
w ust. 2 dokumentów z∏o˝onych do akt
rejestrowych przed dniem 1 stycznia
2007 r. nie jest mo˝liwe, je˝eli up∏ynà∏
10-letni okres mi´dzy datà ich z∏o˝enia
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do akt a datà z∏o˝enia wniosku o udost´pnienie.”;
5) w art. 9:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Je˝eli przepis szczególny nakazuje zg∏oszenie okreÊlonych danych sàdowi rejestrowemu lub wpisanie ich do Rejestru, a dane te
nie podlegajà wed∏ug przepisów ustawy
wpisowi do okreÊlonego dzia∏u Rejestru, dokumenty zawierajàce te dane oraz dokumenty wymienione w art. 47a ust. 2 sk∏ada si´ do
akt rejestrowych.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do wniosku o wpis podmiotu do Rejestru,
wniosku dotyczàcego zmiany umowy lub
statutu podmiotu wpisanego do Rejestru,
dzia∏ajàcego 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´ przepisów o formie czynnoÊci prawnych.”,
c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Je˝eli wnioski i dokumenty zosta∏y z∏o˝one
drogà elektronicznà, w aktach rejestrowych
przechowuje si´ wydruk tych wniosków
i dokumentów wraz ze wskazaniem osób,
które je podpisa∏y.”;
6) w art. 10:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ka˝dy ma prawo przeglàdania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do Rejestru,
chyba ˝e ustawa stanowi inaczej.”,
b) uchyla si´ ust. 2,
c) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. Sàd, w którym sà przechowywane akta rejestrowe podmiotu, wydaje w formie papierowej poÊwiadczone kopie dokumentów z∏o˝onych do akt. Przepisy ust. 3—4 stosuje si´
odpowiednio.”;
7) w art. 19:
a) po ust. 2a dodaje si´ ust. 2b w brzmieniu:
„2b. Wnioski sk∏adane drogà elektronicznà powinny byç opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu.”,
b) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4. W razie zwrócenia wniosku zgodnie z ust. 3
mo˝e on byç ponownie z∏o˝ony w terminie
7 dni od daty dor´czenia zarzàdzenia o zwrocie. Je˝eli wniosek ponownie z∏o˝ony nie
jest dotkni´ty brakami, wywo∏uje skutek od
daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki
nie nast´puje w razie kolejnego zwrotu
wniosku, chyba ˝e zwrot nastàpi∏ na skutek
braków uprzednio niewskazanych.
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5. Urz´dowe formularze sà udost´pniane
w siedzibach sàdów oraz na stronie internetowej Ministerstwa SprawiedliwoÊci.”;

8) w art. 20 ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Wpisy, o których mowa w art. 24 ust. 3 i 4,
art. 41 pkt 1, 2 i 3 oraz w art. 56, nast´pujà po
uprawomocnieniu si´ postanowienia w przedmiocie wpisu.”;
9) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organy administracji rzàdowej i samorzàdowej, sàdy, banki, komornicy i notariusze sà
obowiàzani niezw∏ocznie informowaç sàd rejestrowy o zdarzeniach, które podlegajà obowiàzkowi wpisu do Rejestru z urz´du. JednoczeÊnie powinni wskazaç aktualne dane niezb´dne dla dokonania wpisu w Rejestrze.”;
10) w art. 34 w ust. 1 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) oznaczenie sàdu rejestrowego, w którym przechowywane sà akta rejestrowe podmiotu oraz
numer podmiotu w Rejestrze.”;
11) w art. 39:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dotyczàce prokurentów oraz rodzaju prokury,”,
b) po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:
„3a) dotyczàce pe∏nomocników spó∏dzielni,
przedsi´biorstw paƒstwowych oraz jednostek badawczo-rozwojowych i zakresu ich
pe∏nomocnictwa,”;
12) w art. 40:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wzmiank´ o z∏o˝eniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita∏owej, z oznaczeniem dat ich z∏o˝enia,”,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wzmiank´ o z∏o˝eniu uchwa∏y bàdê postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania
grupy kapita∏owej oraz podziale zysku lub
pokryciu straty,”,
c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wzmiank´ o z∏o˝eniu sprawozdania z dzia∏alnoÊci, je˝eli przepisy o rachunkowoÊci wymagajà jego z∏o˝enia do sàdu rejestrowego.”;
13) po art. 47 dodaje si´ art. 47a w brzmieniu:
„Art. 47a. 1. Spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, spó∏ki akcyjne, spó∏ki komandytowo-akcyjne oraz spó∏ki europejskie
mogà dobrowolnie og∏aszaç w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym,
w jakimkolwiek j´zyku urz´dowym
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Unii Europejskiej, informacje o wpisach do Rejestru wraz z ich t∏umaczeniem na j´zyk polski poÊwiadczonym
przez t∏umacza przysi´g∏ego.
2. Spó∏ki, o których mowa w ust. 1, mogà z∏o˝yç dodatkowo do prowadzonych dla nich akt rejestrowych, dokumenty wymienione w art. 8a ust. 1,
sporzàdzone w jakimkolwiek j´zyku
urz´dowym Unii Europejskiej wraz
z ich t∏umaczeniem na j´zyk polski poÊwiadczonym przez t∏umacza przysi´g∏ego.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2,
spó∏ki mogà dobrowolnie og∏aszaç
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”.
4. W przypadku ró˝nic mi´dzy wpisem
og∏oszonym zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami w j´zyku polskim a dobrowolnie og∏oszonymi informacjami,
jak te˝ mi´dzy treÊcià dokumentów
z∏o˝onych do akt rejestrowych w j´zyku polskim a treÊcià dokumentów
og∏oszonych dobrowolnie, treÊç og∏oszeƒ dobrowolnych nie mo˝e stanowiç zarzutu wobec osób trzecich. Osoby trzecie mogà powo∏ywaç si´ na dobrowolne og∏oszenia, chyba ˝e spó∏ka
udowodni, ˝e osoba trzecia wiedzia∏a
o treÊci og∏oszenia w j´zyku polskim.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,
z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art.

6943

dodaje si´ § 3, 4 i 5 w brzmieniu:

„§ 3. Wniosek z∏o˝ony do sàdu rejestrowego drogà elektronicznà powinien byç opatrzony
bezpiecznym podpisem elektronicznym we-
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ryfikowanym przy pomocy wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu.

§ 4. W przypadku z∏o˝enia wniosku w sposób
opisany w § 3 wszelkie dor´czenia orzeczeƒ
i pism sàdowych dokonywane b´dà na adres
elektroniczny, z którego wniosek zosta∏ wys∏any.
§ 5. Orzeczenia i pisma sàdowe wys∏ane w sposób, o którym mowa w § 4, uznaje si´ za dor´czone z datà wskazanà w elektronicznym
potwierdzeniu
odbioru
korespondencji.
W przypadku braku takiego potwierdzenia
dor´czenie uznaje si´ za skuteczne z up∏ywem 14 dni od daty umieszczenia korespondencji pod adresem okreÊlonym w § 4.”;
2) dotychczasowà treÊç art. 6944 oznacza si´ jako § 1
i dodaje si´ § 2 i 3 w brzmieniu:
„§ 2. Dokumenty, o których mowa w § 1, sk∏adane
drogà elektronicznà, powinny byç opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu.
§ 3. Wypisy aktów notarialnych, wyciàgi, odpisy
i poÊwiadczenia dokumentów mogà byç
przes∏ane do sàdu drogà elektronicznà, je˝eli
notariusz opatrzy∏ je bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póên.
zm.5)) art. 79 otrzymuje brzmienie:
„Art. 79. Kto wbrew przepisom ustawy:
1) nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez bieg∏ego rewidenta,
2) nie udziela lub udziela niezgodnych ze
stanem faktycznym informacji, wyjaÊnieƒ, oÊwiadczeƒ bieg∏emu rewidentowi

————————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. 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, 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, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4,
poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138,
poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129,
poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535,
Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r.
Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169,
poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13,
poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169,
poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r.
Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379 i Nr 208, poz. 1537.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152,
Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155,
z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.
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albo nie dopuszcza go do pe∏nienia obowiàzków,
3) nie sk∏ada sprawozdania finansowego do
og∏oszenia,
4) nie sk∏ada sprawozdania finansowego
lub sprawozdania z dzia∏alnoÊci we w∏aÊciwym rejestrze sàdowym,
5) nie udost´pnia sprawozdania finansowego i innych dokumentów, o których mowa w art. 68,
6) prowadzi dzia∏alnoÊç us∏ugowà w zakresie prowadzenia ksiàg rachunkowych bez
wymaganych uprawnieƒ,
7) prowadzi dzia∏alnoÊç us∏ugowà w zakresie prowadzenia ksiàg rachunkowych lub
wykonywania czynnoÊci doradztwa podatkowego, do wykonywania których jest
uprawniony zgodnie z odr´bnymi przepisami — bez spe∏nienia obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa
w art. 80a ust. 1
— podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnoÊci.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sàdowego i Gospodarczego (Dz. U.
z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z póên. zm.6)) w art. 1 w ust. 3
pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) inne obwieszczenia i og∏oszenia, je˝eli ich og∏oszenie w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym
jest wymagane lub dopuszczone przez ustawy.”.
Art. 5. W ustawie z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks spó∏ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037,
z póên. zm.7)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 127 dodaje si´ § 5 w brzmieniu:
„§ 5. Pisma i zamówienia handlowe sk∏adane
przez spó∏k´ komandytowo-akcyjnà w formie
papierowej i elektronicznej, a tak˝e informacje na stronach internetowych spó∏ki powinny zawieraç:
1) firm´ spó∏ki, jej siedzib´ i adres,
2) oznaczenie sàdu rejestrowego, w którym
przechowywana jest dokumentacja spó∏ki
oraz numer pod którym spó∏ka jest wpisana do rejestru,
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
————————
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193,
z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz
z 2006 r. Nr 73, poz. 501.
7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408
i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183,
poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 133,
poz. 935.

Poz. 1540
4) wysokoÊç kapita∏u zak∏adowego i kapita∏u
wp∏aconego.”;

2) w art. 206:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Pisma i zamówienia handlowe sk∏adane
przez spó∏k´ w formie papierowej i elektronicznej, a tak˝e informacje na stronach
internetowych spó∏ki, powinny zawieraç:
1) firm´ spó∏ki, jej siedzib´ i adres,
2) oznaczenie sàdu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja
spó∏ki oraz numer pod którym spó∏ka
jest wpisana do rejestru,
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
4) wysokoÊç kapita∏u zak∏adowego.”,
b) uchyla si´ § 2,
c) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do oddzia∏u spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià majàcej siedzib´ za granicà.”;
3) w art. 374:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Pisma i zamówienia handlowe sk∏adane
przez spó∏k´ w formie papierowej i elektronicznej, a tak˝e informacje na stronach
internetowych spó∏ki powinny zawieraç:
1) firm´ spó∏ki, jej siedzib´ i adres,
2) oznaczenie sàdu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja
spó∏ki oraz numer pod którym spó∏ka
jest wpisana do rejestru,
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
4) wysokoÊç kapita∏u zak∏adowego i kapita∏u wp∏aconego.”,
b) uchyla si´ § 2 i 3,
c) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do oddzia∏u spó∏ki akcyjnej majàcej siedzib´ za
granicà.”;
4) w art. 595 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto, b´dàc cz∏onkiem zarzàdu spó∏ki handlowej, dopuszcza do tego, ˝e pisma i zamówienia handlowe oraz informacje, o których mowa w art. 127 § 5, art. 206 § 1 i art. 374 § 1,
nie zawierajà danych okreÊlonych w tych
przepisach
— podlega grzywnie do 10 000 z∏otych.”.
Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2007 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

