
Na podstawie art. 48, 54 i 60 ust. 2 ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym
(Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186) zarzàdza si´, co na-
st´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,
z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 54 otrzymuje brzmienie:

„§ 54. W dziale trzecim rejestru przedsi´biorców
dla spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialno-
Êcià i spó∏ki akcyjnej wpisuje si´ informacje
wskazane w § 46 i § 461, przy czym spó∏k´
komandytowo-akcyjnà zast´puje spó∏ka
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià i spó∏ka
akcyjna.”;

2) w rozdziale 4 po oddziale 5 dodaje si´ oddzia∏ 51

w brzmieniu:

„Oddzia∏ 51

Spó∏dzielnia europejska

§ 702. W dziale pierwszym rejestru przedsi´bior-
ców dla spó∏dzielni europejskiej wpisuje si´:

1) w rubryce pierwszej:

a) w polu pierwszym — oznaczenie formy
prawnej podmiotu: wyrazy „spó∏dziel-
nia europejska”,

b) w polu drugim — numer REGON oraz
numer NIP; przy wniosku o rejestracj´
nowego przedsi´biorcy pole mo˝e po-
zostaç niewype∏nione,

c) w polu trzecim — firm´, pod którà
spó∏dzielnia dzia∏a, 

d) w polu czwartym — dane o poprzed-
niej rejestracji, co obejmuje: oznacze-
nie paƒstwa, nazw´ rejestru, nazw´ or-
ganu prowadzàcego rejestr, numer
w rejestrze,

e) w polu piàtym — informacj´, czy przed-
si´biorca prowadzi dzia∏alnoÊç gospo-
darczà z innymi podmiotami na podsta-
wie umowy spó∏ki cywilnej,

f) w polu szóstym — informacj´, czy pod-
miot posiada status organizacji po˝yt-
ku publicznego,

2) w rubryce drugiej:

a) w polu pierwszym — siedzib´ spó∏-
dzielni,

b) w polu drugim — adres spó∏dzielni,

3) w rubryce trzeciej — dane posiadanych
przez spó∏dzielni´ europejskà oddzia∏ów:

a) w polu pierwszym — firm´ oddzia∏u,

b) w polu drugim — siedzib´ oddzia∏u,

c) w polu trzecim — adres oddzia∏u,

4) w rubryce czwartej — informacje o statu-
cie: w polu pierwszym — informacje
o uchwaleniu statutu spó∏dzielni europej-
skiej lub zmianach statutu, co obejmuje:
dat´ podj´cia uchwa∏y, w przypadku
zmiany statutu — tak˝e oznaczenie zmie-
nionych paragrafów, zaÊ w przypadku
ustalenia nowego tekstu statutu spó∏-
dzielni europejskiej — zaznaczenie tej
okolicznoÊci,

5) w rubryce piàtej:

a) w polu pierwszym — czas, na jaki zo-
sta∏a utworzona spó∏dzielnia europej-
ska; je˝eli spó∏dzielnia zosta∏a utworzo-
na na czas nieoznaczony, wpisuje si´
wyrazy „na czas nieoznaczony”,

b) w polu drugim — oznaczenie pisma in-
nego ni˝ Monitor Sàdowy i Gospodar-
czy, przeznaczonego do og∏oszeƒ spó∏-
dzielni europejskiej, je˝eli statut spó∏-
dzielni je wskazuje, 

6) w rubryce szóstej — dane o sposobie po-
wstania spó∏dzielni europejskiej, je˝eli
powsta∏a przez po∏àczenie, przekszta∏ce-
nie lub podzia∏ innych spó∏dzielni lub
spó∏ek:
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a) w polu pierwszym — okreÊlenie
okolicznoÊci, o których mowa w art. 38
pkt 1 lit. f ustawy, co obejmuje powsta-
nie spó∏dzielni w wyniku po∏àczenia,
podzia∏u lub przekszta∏cenia innych
podmiotów,

b) w polu drugim — opis sposobu po-
wstania spó∏dzielni w wyniku po∏àcze-
nia, przekszta∏cenia lub podzia∏u oraz
informacj´ o uchwale,

c) w polu trzecim — numer i dat´ decyzji
Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów o zgodzie na dokona-
nie koncentracji,

d) w podrubryce pierwszej — dane pod-
miotów, z których powsta∏a spó∏dziel-
nia w wyniku przekszta∏cenia, podzia∏u
lub po∏àczenia:

— w polu pierwszym — nazw´ lub fir-
m´,

— w polu drugim — nazw´ rejestru,
w którym podmiot jest zarejestro-
wany,

— w polu trzecim — numer w reje-
strze; je˝eli podmiot jest zarejestro-
wany w Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym, nale˝y wpisaç numer KRS,

— w polu czwartym — nazw´ sàdu
prowadzàcego rejestr,

— w polu piàtym — numer REGON,

7) w rubryce siódmej — dane o kapitale
spó∏dzielni europejskiej:

a) w polu pierwszym — wysokoÊç kapita-
∏u zak∏adowego (subskrybowanego),

b) w podrubryce pierwszej — informacj´
o wniesieniu aportu:

— w polu pierwszym — okreÊlenie
wartoÊci udzia∏ów obj´tych za aport
(nie dotyczy to spó∏dzielni przeno-
szàcej siedzib´ na terytorium RP),

c) w polu drugim — liczb´ udzia∏ów
wszystkich kategorii,

d) w podrubryce drugiej — informacje
o udzia∏ach:

— w polu pierwszym — nazwa katego-
rii, 

— w polu drugim — wartoÊç nominal-
na udzia∏ów w tej samej kategorii,

e) w polu trzecim — kwotowe okreÊlenie
cz´Êci kapita∏u pokrytego w dniu sub-
skrypcji,

8) w rubryce ósmej dla spó∏dzielni europej-
skiej:

a) w polu pierwszym — wzmiank´ o pod-
j´ciu uchwa∏y o emisji obligacji, co
obejmuje: dat´ podj´cia uchwa∏y.

§ 703. W przypadku gdy w rubryce 3, 4, 8 lub
w podrubryce 1 rubryki 6 lub w podrubry-
ce 1 i 2 rubryki 7 zachodzi koniecznoÊç wpi-
sania wi´cej ni˝ jednego elementu, dane
dotyczàce ka˝dego z nich wpisuje si´ kolej-
no w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.

§ 704. W dziale drugim rejestru przedsi´biorców
dla spó∏dzielni europejskiej wpisuje si´:

1) w rubryce pierwszej — organ uprawniony
do reprezentacji podmiotu:

a) w polu pierwszym — nazw´ organu
uprawnionego do reprezentowania
spó∏dzielni, 

b) w polu drugim — sposób reprezentacji
spó∏dzielni, co obejmuje sposób repre-
zentowania spó∏dzielni przez zarzàd,
rad´ administrujàcà lub przez dyrekto-
rów wykonawczych b´dàcych cz∏onka-
mi rady administrujàcej oraz przez pro-
kurentów,

c) w podrubryce pierwszej — dane osób
wchodzàcych w sk∏ad zarzàdu albo ra-
dy administrujàcej:

— w polu pierwszym — nazwisko, na-
zw´ lub firm´,

— w polu drugim — imiona,

— w polu trzecim — numer PESEL lub
numer REGON,

— w polu czwartym — numer KRS,

— w polu piàtym — funkcj´,

— w polu szóstym — informacj´, czy
osoba zosta∏a zawieszona w czyn-
noÊciach,

— w polu siódmym — dat´, do której
zosta∏a zawieszona,

2) w rubryce drugiej — organ 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,

3) w rubryce trzeciej — dane prokurentów
i rodzaj prokury:

Dziennik Ustaw Nr 228 — 16533 — Poz. 1684



a) w polu pierwszym — nazwisko,

b) w polu drugim — imiona,

c) w polu trzecim — numer PESEL,

d) w polu czwartym — rodzaj prokury.

§ 705. Je˝eli w spó∏dzielni europejskiej wybrano
monistyczny system organów spó∏dzielni
i ten sam organ pe∏ni funkcj´ organu repre-
zentacji i organu nadzoru, organ ten podle-
ga wpisaniu jako organ reprezentacji oraz
jako organ nadzoru. W takiej sytuacji jako
cz∏onków organu reprezentacji wpisuje si´
osoby zajmujàce si´ reprezentacjà i zarzà-
dzaniem, a jako cz∏onków organu nadzoru
— osoby zajmujàce si´ nadzorem.

§ 706. W przypadku gdy w rubryce 3 lub podrubry-
ce 1 rubryki 1 lub w podrubryce 1 rubryki 2
zachodzi koniecznoÊç wpisania wi´cej ni˝
jednego elementu, dane dotyczàce ka˝dego
z nich wpisuje si´ kolejno w odpowiedniej
rubryce lub podrubryce.

§ 707. W dziale trzecim rejestru przedsi´biorców
dla spó∏dzielni europejskiej wpisuje si´:

1) w rubryce pierwszej: w polu pierwszym
— przedmiot dzia∏alnoÊci przedsi´biorcy
wed∏ug Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci
(PKD), okreÊlony rodzajem dzia∏alnoÊci,

2) w rubryce drugiej — wzmianki o z∏o˝o-
nych dokumentach:

a) w polu pierwszym — wzmiank´ o z∏o-
˝eniu rocznego sprawozdania finanso-
wego, co obejmuje: okres, za jaki z∏o˝o-
no dokument, i dat´ jego z∏o˝enia,

b) w polu drugim — wzmiank´ o z∏o˝eniu
opinii bieg∏ego rewidenta, co obejmu-
je: okres, za jaki z∏o˝ono opini´,

c) w polu trzecim — wzmiank´ o z∏o˝eniu
uchwa∏y lub postanowienia o zatwier-
dzeniu sprawozdania finansowego, co
obejmuje: okres, za jaki z∏o˝ono doku-
ment,

d) w polu czwartym — wzmiank´ o z∏o˝e-
niu sprawozdania z dzia∏alnoÊci spó∏-
dzielni, co obejmuje: okres, za jaki z∏o-
˝ono sprawozdanie, lub wzmiank´
o z∏o˝eniu rocznego merytorycznego
sprawozdania z dzia∏alnoÊci organiza-
cji po˝ytku publicznego, co obejmuje
okres, za jaki z∏o˝ono sprawozdanie,
oraz ujawnienie, i˝ jest to sprawozda-
nie merytoryczne z dzia∏alnoÊci,

3) w rubryce trzeciej — nie dokonuje si´
wpisów.

§ 708. 1. W przypadku gdy w rubryce 1 zachodzi
koniecznoÊç wpisania wi´cej ni˝ jednego
elementu, dane dotyczàce ka˝dego z nich
wpisuje si´ kolejno w rubryce 1.

2. W przypadku gdy w rubryce 2 zachodzi
koniecznoÊç wpisania informacji o doku-
mentach za kolejne okresy, informacje
o tych faktach wpisuje si´ kolejno w od-
powiednich polach rubryki 2.

§ 709. W dziale czwartym rejestru przedsi´biorców
dla spó∏dzielni europejskiej wpisuje si´ in-
formacje wskazane w § 37 i § 371, przy czym
przedsi´biorc´ — spó∏k´ jawnà, spó∏k´ ko-
mandytowà i spó∏k´ partnerskà zast´puje
spó∏dzielnia europejska.

§ 7010. W dziale piàtym rejestru przedsi´biorców
dla spó∏dzielni europejskiej wpisuje si´ in-
formacje wskazane w § 57 i § 58, przy czym
przedsi´biorc´ — spó∏k´ z ograniczonà od-
powiedzialnoÊcià i spó∏k´ akcyjnà zast´pu-
je spó∏dzielnia europejska.

§ 7011. W dziale szóstym rejestru przedsi´biorców
dla spó∏dzielni europejskiej wpisuje si´: 

1) w rubryce pierwszej — informacje o li-
kwidacji:

a) w polu pierwszym — informacje
o otwarciu likwidacji:

— w przypadku otwarcia likwidacji
orzeczeniem sàdu — nazw´ sàdu,
dat´ orzeczenia, sygnatur´ sprawy,

— w przypadku otwarcia likwidacji
uchwa∏à — organ podejmujàcy
uchwa∏´, dat´ podj´cia uchwa∏y,
numer uchwa∏y, a je˝eli uchwa∏a
zosta∏a podj´ta w formie aktu nota-
rialnego, to dat´ jego sporzàdze-
nia, oznaczenie notariusza i numer
repertorium,

b) w polu drugim — informacje o zakoƒ-
czeniu likwidacji, co obejmuje: dat´
zakoƒczenia likwidacji oraz informacj´
o sposobie jej zakoƒczenia,

c) w polu trzecim — sposób reprezenta-
cji spó∏dzielni przez likwidatorów,

d) w podrubryce pierwszej — dane likwi-
datorów:

— w polu pierwszym — nazwisko,

— w polu drugim — imiona,

— w polu trzecim — numer PESEL,

2) w rubryce drugiej — informacje o roz-
wiàzaniu: 
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a) w polu pierwszym — okreÊlenie 
okolicznoÊci, co obejmuje rozwiàzanie
spó∏dzielni,

b) w polu drugim — informacje o roz-
wiàzaniu spó∏dzielni, co obejmuje: 
wskazanie przyczyny rozwiàzania,
wskazanie, czy rozwiàzanie nastàpi∏o
orzeczeniem sàdu bàdê w∏aÊciwego
organu lub uchwa∏à, oraz odpowied-
nio: nazw´ sàdu lub w∏aÊciwego orga-
nu prowadzàcego post´powanie, dat´
wydania prawomocnego orzeczenia,
sygnatur´ sprawy lub dat´ podj´cia
uchwa∏y, numer uchwa∏y, a je˝eli
uchwa∏a zosta∏a podj´ta w formie ak-
tu notarialnego, to dat´ jego sporzà-
dzenia, oznaczenie notariusza i numer
repertorium,

3) w rubryce trzeciej — ustanowienie zarzà-
du komisarycznego dla spó∏dzielni euro-
pejskiej:

a) w polu pierwszym — czas, na jaki za-
rzàd komisaryczny zosta∏ ustanowio-
ny,

b) w polu drugim — sposób reprezenta-
cji spó∏dzielni przez zarzàd komisa-
ryczny,

c) w podrubryce pierwszej — dane za-
rzàdcy komisarycznego:

— w polu pierwszym — nazwisko, na-
zw´ lub firm´,

— w polu drugim — imiona,

— w polu trzecim — numer PESEL lub
numer REGON,

— w polu czwartym — numer KRS,

4) w rubryce czwartej — informacje o po∏à-
czeniu, podziale spó∏dzielni europejskiej
lub przekszta∏ceniu spó∏dzielni europej-
skiej w inny sposób:

a) w polu pierwszym — okreÊlenie
okolicznoÊci, o których mowa w art. 44
ust. 1 pkt 4 ustawy, co obejmuje po∏à-
czenie, podzia∏ lub przekszta∏cenie,

b) w polu drugim — opis sposobu po∏à-
czenia, podzia∏u lub przekszta∏cenia
spó∏dzielni oraz informacje o uchwale,

c) w podrubryce pierwszej — dane pod-
miotów powsta∏ych w wyniku po∏à-
czenia, podzia∏u lub przekszta∏cenia
albo dane podmiotów przejmujàcych
ca∏oÊç majàtku spó∏dzielni: 

— w polu pierwszym — nazw´ lub fir-
m´,

— w polu drugim — nazw´ rejestru,
w którym podmiot jest zarejestro-
wany,

— w polu trzecim — numer w reje-
strze; je˝eli podmiot jest zarejestro-
wany w Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym, nale˝y wpisaç numer KRS,

— w polu czwartym — nazw´ sàdu
lub organu prowadzàcego rejestr,

— w polu piàtym — numer REGON,

d) w podrubryce drugiej — dane pod-
miotów, których majàtek jest przejmo-
wany przez spó∏dzielni´ w wyniku po-
∏àczenia lub podzia∏u; wpisu dokonuje
si´ dla spó∏dzielni przejmujàcej; wpis
nie dotyczy spó∏dzielni zawiàzanych
w wyniku przekszta∏cenia, podzia∏u
lub po∏àczenia:

— w polu pierwszym — nazw´ lub fir-
m´,

— w polu drugim — nazw´ rejestru,
w którym podmiot jest zarejestro-
wany,

— w polu trzecim — numer w reje-
strze; je˝eli podmiot jest zarejestro-
wany w Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym, nale˝y wpisaç numer KRS,

— w polu czwartym — nazw´ sàdu
lub organu prowadzàcego rejestr,

— w polu piàtym — numer REGON,

5) w rubryce piàtej — informacje o post´-
powaniu upad∏oÊciowym:

a) w polu pierwszym — informacje
o og∏oszeniu upad∏oÊci, co obejmuje:
nazw´ sàdu prowadzàcego post´po-
wanie, dat´ orzeczenia, sygnatur´
sprawy,

b) w polu drugim — informacje o zakoƒ-
czeniu post´powania upad∏oÊciowe-
go, co obejmuje: sposób zakoƒczenia,
dat´ zakoƒczenia post´powania,

c) w polu trzecim — okreÊlenie sposobu
prowadzenia post´powania upad∏o-
Êciowego, co obejmuje: informacje
o prowadzeniu upad∏oÊci z mo˝liwoÊcià
zawarcia uk∏adu lub upad∏oÊci obejmu-
jàcej likwidacj´ majàtku d∏u˝nika,

d) w polu czwartym — informacje
o uchyleniu uk∏adu zawartego w po-
st´powaniu upad∏oÊciowym z mo˝li-
woÊcià zawarcia uk∏adu, co obejmuje:
nazw´ sàdu, dat´ orzeczenia, sygnatu-
r´ sprawy,
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e) w podrubryce pierwszej — dane syn-
dyka:

— w polu pierwszym — nazwisko, na-
zw´ lub firm´,

— w polu drugim — imiona,

— w polu trzecim — numer PESEL lub
numer REGON,

— w polu czwartym — numer KRS,

f) w podrubryce drugiej — dane osoby
powo∏anej w toku post´powania upa-
d∏oÊciowego:

— w polu pierwszym — nazwisko, na-
zw´ lub firm´,

— w polu drugim — imiona,

— w polu trzecim — numer PESEL lub
numer REGON,

— w polu czwartym — numer KRS,

— w polu piàtym — okreÊlenie osoby,
co obejmuje jednà z nast´pujàcych
funkcji: „zarzàdca przymusowy”,
„nadzorca sàdowy”, „zarzàdca”,
„zarzàdca zagraniczny”, „osoba
powo∏ana w toku post´powania
upad∏oÊciowego do reprezentowa-
nia upad∏ego”,

6) w rubryce szóstej — informacje o post´-
powaniu naprawczym:

a) w polu pierwszym — informacje
o wszcz´ciu post´powania napraw-
czego, co obejmuje: nazw´ sàdu pro-
wadzàcego post´powanie naprawcze,
dat´ wszcz´cia post´powania napraw-
czego, sygnatur´ sprawy,

b) w polu drugim — informacje o zakoƒ-
czeniu post´powania naprawczego,
co obejmuje: sposób zakoƒczenia, da-
t´ zakoƒczenia post´powania,

c) w polu trzecim — informacje o uchy-
leniu uk∏adu, co obejmuje: nazw´ sà-
du, dat´ orzeczenia, sygnatur´ spra-
wy,

d) w podrubryce pierwszej — dane nad-
zorcy sàdowego:

— w polu pierwszym — nazwisko, na-
zw´ lub firm´,

— w polu drugim — imiona,

— w polu trzecim — numer PESEL lub
numer REGON,

— w polu czwartym — numer KRS,

7) w rubryce siódmej — informacje o zmia-
nie siedziby spó∏dzielni europejskiej:

a) w polu pierwszym — wzmiank´ o z∏o-
˝eniu planu przeniesienia siedziby,

b) w polu drugim — informacje o paƒ-
stwie, do którego przeniesiono siedzi-
b´ spó∏dzielni, nazw´ rejestru, do któ-
rego wpisano spó∏dzielni´, nazw´ or-
ganu prowadzàcego rejestr oraz nu-
mer w rejestrze.

§ 7012. W przypadku gdy w rubryce 1, 3, 4, 5, 6,
w podrubryce 1 rubryki 1, w podrubryce 1
rubryki 3, w podrubryce 1 lub 2 rubryki 4
lub w podrubryce 1 lub 2 rubryki 5 zacho-
dzi koniecznoÊç wpisania wi´cej ni˝ jedne-
go elementu, dane dotyczàce ka˝dego
z nich wpisuje si´ kolejno w odpowiedniej
rubryce lub podrubryce.

§ 7013. Dla spó∏dzielni przekszta∏canej lub podle-
gajàcej podzia∏owi lub po∏àczeniu dane
wpisywane w rubryce 4 w polach 1 i 2 wpi-
suje si´ na wniosek po zg∏oszeniu do sàdu
rejestrowego uchwa∏y o ∏àczeniu, podziale
lub przekszta∏ceniu. Dane w podrubryce 1
lub 2 rubryki 4 wpisuje si´ na wniosek lub
z urz´du, je˝eli spó∏dzielnia jest z urz´du
wykreÊlana z rejestru, po wpisaniu do reje-
stru skutków po∏àczenia, podzia∏u lub prze-
kszta∏cenia.”;

3) w § 78 w pkt 3 po lit. c dodaje si´ lit. d w brzmie-
niu:

„d) w podrubryce drugiej — dane podmiotów, któ-
rych majàtek jest przejmowany w wyniku po-
∏àczenia lub podzia∏u; wpisu dokonuje si´ dla
podmiotu przejmujàcego; wpis nie dotyczy
podmiotu zawiàzanego w wyniku przekszta∏-
cenia, podzia∏u lub po∏àczenia:

— w polu pierwszym — nazw´ lub firm´,

— w polu drugim — nazw´ rejestru, w którym
podmiot jest zarejestrowany,

— w polu trzecim — numer w rejestrze; je˝eli
podmiot jest zarejestrowany w Krajowym
Rejestrze Sàdowym, nale˝y wpisaç numer
KRS,

— w polu czwartym — nazw´ sàdu prowadzà-
cego rejestr,

— w polu piàtym — numer REGON,”;

4) w § 123 dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:

„8) w rubryce ósmej — dane o sposobie powstania
publicznego zak∏adu opieki zdrowotnej, je˝eli
powsta∏ przez po∏àczenie lub przekszta∏cenie: 
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a) w polu pierwszym — okreÊlenie okolicz-
noÊci, o których mowa w art. 38 pkt 1 lit. f
ustawy, co obejmuje powstanie publiczne-
go zak∏adu opieki zdrowotnej w wyniku po-
∏àczenia lub przekszta∏cenia, 

b) w polu drugim — opis sposobu powstania
publicznego zak∏adu opieki zdrowotnej
w wyniku po∏àczenia lub przekszta∏cenia
oraz informacje o dokumencie stanowiàcym
podstaw´ po∏àczenia lub przekszta∏cenia, 

c) w podrubryce pierwszej — dane podmio-
tów, z których powsta∏ publiczny zak∏ad
opieki zdrowotnej w wyniku po∏àczenia lub
przekszta∏cenia:

— w polu pierwszym — nazw´, 

— w polu drugim — nazw´ rejestru, w któ-
rym podmiot jest zarejestrowany, 

— w polu trzecim — numer w rejestrze; je-
˝eli podmiot jest zarejestrowany w Kra-
jowym Rejestrze Sàdowym, nale˝y wpi-
saç numer KRS,

— w polu czwartym — nazw´ sàdu prowa-
dzàcego rejestr,

— w polu piàtym — numer REGON.”;

5) § 124 otrzymuje brzmienie:

„§ 124. W przypadku gdy w rubryce 3 lub 4 lub
w podrubryce 1 rubryki 8 zachodzi ko-
niecznoÊç wpisania wi´cej ni˝ jednego ele-
mentu, dane dotyczàce ka˝dego z nich
wpisuje si´ kolejno w odpowiedniej rubry-
ce lub podrubryce.”; 

6) w § 129 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w rubryce drugiej — informacje o po∏àczeniu
lub przekszta∏ceniu publicznego zak∏adu opieki
zdrowotnej lub o przekszta∏ceniu kolumny
transportu sanitarnego:

a) w polu pierwszym — okreÊlenie okoliczno-
Êci, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4
ustawy, co obejmuje jednà z nast´pujàcych
okolicznoÊci:

— przekszta∏cenie w inny podmiot,

— po∏àczenie z innym publicznym zak∏a-
dem opieki zdrowotnej, 

b) w polu drugim — opis sposobu po∏àczenia
lub przekszta∏cenia oraz informacje o doku-
mencie stanowiàcym podstaw´ po∏àczenia
lub przekszta∏cenia,

c) w podrubryce pierwszej dla publicznego za-
k∏adu opieki zdrowotnej — dane podmiotu
przejmujàcego publiczny zak∏ad opieki zdro-
wotnej lub podmiotu powsta∏ego w wyniku
przekszta∏cenia lub po∏àczenia:

— w polu pierwszym — nazw´, 

— w polu drugim — nazw´ rejestru, w któ-
rym podmiot jest zarejestrowany,

— w polu trzecim — numer w rejestrze; je-
˝eli podmiot jest zarejestrowany w Kra-
jowym Rejestrze Sàdowym, nale˝y wpi-
saç numer KRS, 

— w polu czwartym — nazw´ sàdu prowa-
dzàcego rejestr,

— w polu piàtym — numer REGON, 

d) w podrubryce drugiej dla publicznego za-
k∏adu opieki zdrowotnej — dane podmio-
tów przej´tych przez publiczny zak∏ad opie-
ki zdrowotnej w wyniku po∏àczenia:

— w polu pierwszym — nazw´, 

— w polu drugim — nazw´ rejestru, w któ-
rym podmiot jest zarejestrowany, 

— w polu trzecim — numer w rejestrze; je-
˝eli podmiot jest zarejestrowany w Kra-
jowym Rejestrze Sàdowym, nale˝y wpi-
saç numer KRS, 

— w polu czwartym — nazw´ sàdu prowa-
dzàcego rejestr,

— w polu piàtym — numer REGON,”;

7) § 130 otrzymuje brzmienie:

„§ 130. W przypadku gdy w rubryce 1 lub 2 lub
podrubryce 1 rubryki 1, lub w podrubry-
ce 2 rubryki 2 zachodzi koniecznoÊç wpi-
sania wi´cej ni˝ jednego elementu, dane
dotyczàce ka˝dego z nich wpisuje si´ ko-
lejno w odpowiedniej rubryce lub podru-
bryce.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 
1 stycznia 2008 r.

Minister SprawiedliwoÊci: Z. åwiàkalski
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