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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, z póên. zm.1)) zarzà-
dza 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 treÊci wpisów w tych rejestrach (Dz. U. Nr 117,
poz. 1237, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w § 37 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w rubryce trzeciej — informacje o zabezpiecze-
niu majàtku d∏u˝nika w post´powaniu
w przedmiocie og∏oszenia upad∏oÊci, o odda-
leniu wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci z uwagi
na fakt, ˝e majàtek niewyp∏acalnego d∏u˝nika
nie wystarcza na zaspokojenie kosztów post´-
powania, co obejmuje:

a) w polu pierwszym — informacje o oddale-
niu wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci z uwagi
na fakt, ˝e majàtek d∏u˝nika nie wystarcza
nawet na zaspokojenie kosztów post´powa-
nia, co obejmuje: nazw´ sàdu, dat´ posta-
nowienia, sygnatur´ sprawy. W polu pierw-
szym dokonuje si´ wpisów wynikajàcych
z ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upad∏oÊciowe i naprawcze,

b) w polu drugim — informacje o zabezpiecze-
niu majàtku d∏u˝nika w post´powaniu
w przedmiocie og∏oszenia upad∏oÊci, co
obejmuje: nazw´ sàdu, dat´ postanowienia,
sygnatur´ sprawy i sposób zabezpiecze-
nia,”;

2) w rozdziale 4 oddzia∏ 6 otrzymuje brzmienie:

„Oddzia∏ 6

Przedsi´biorstwa paƒstwowe,
jednostki badawczo-rozwojowe

i instytucje gospodarki bud˝etowej

§ 71. W dziale pierwszym rejestru przedsi´bior-
ców dla przedsi´biorstw paƒstwowych, jed-
nostek badawczo-rozwojowych i instytucji
gospodarki bud˝etowej wpisuje si´:

1) w rubryce pierwszej:

a) w polu pierwszym — oznaczenie formy
prawnej podmiotu: wyrazy „przedsi´-
biorstwo paƒstwowe”, „jednostka ba-
dawczo-rozwojowa” lub „instytucja
gospodarki bud˝etowej”,

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 — nazw´,

d) w polu czwartym — dane o wczeÊniej-
szej rejestracji, co obejmuje: nazw´ re-
jestru, nazw´ sàdu prowadzàcego re-
jestr, 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˝ytku
publicznego,

2) w rubryce drugiej:

a) w polu pierwszym — siedzib´ przedsi´-
biorcy,

b) w polu drugim — adres przedsi´biorcy,

3) w rubryce trzeciej — dane posiadanych
przez przedsi´biorc´ oddzia∏ów:

a) w polu pierwszym — nazw´ 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 nadaniu lub zatwierdzeniu statutu, co
obejmuje dat´ nadania lub zatwierdzenia
statutu, w przypadku zaÊ zmiany statutu —
tak˝e oznaczenie zmienionych paragrafów,
a w przypadku ustalenia nowego tekstu
statutu — zaznaczenie tej okolicznoÊci,

5) w rubryce piàtej: w polu pierwszym —
czas, na jaki zosta∏ utworzony podmiot; je-
˝eli podmiot zosta∏ utworzony na czas nie-
oznaczony, wpisuje si´ wyrazy „na czas
nieoznaczony”,

6) w rubryce szóstej — dane o sposobie po-
wstania podmiotu, je˝eli powsta∏ przez po-
∏àczenie, podzia∏ lub przekszta∏cenie in-
nych podmiotów:

a) w polu pierwszym — okreÊlenie okolicz-
noÊci, o których mowa w art. 38 pkt 1
lit. f) ustawy, co obejmuje: po∏àczenie,
przekszta∏cenie lub podzia∏,
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b) w polu drugim — opis sposobu powsta-
nia podmiotu w wyniku po∏àczenia,
przekszta∏cenia lub podzia∏u,

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

d) w podrubryce pierwszej dane podmio-
tów, z których powsta∏ przedsi´biorca
w wyniku podzia∏u, przekszta∏cenia lub
po∏àczenia:

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

— w polu drugim — nazw´ rejestru,
w którym podmiot jest zarejestrowa-
ny,

— 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 pro-
wadzàcego rejestr; pole pozostaje
puste, je˝eli podmiot jest zarejestro-
wany w Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym,

— w polu piàtym — numer REGON,

7) w rubryce siódmej — odpowiednio organ
za∏o˝ycielski przedsi´biorstwa paƒstwo-
wego, instytucji gospodarki bud˝etowej
lub podmiot tworzàcy jednostk´ badaw-
czo-rozwojowà, co obejmuje:

a) w polu pierwszym — nazw´ organu za-
∏o˝ycielskiego lub podmiotu tworzàce-
go jednostk´ badawczo-rozwojowà,

b) w polu drugim — numer REGON,

c) w polu trzecim — numer KRS.

§ 72. W przypadku gdy w rubryce 3, 4 lub w pod-
rubryce 1 rubryki 6 zachodzi koniecznoÊç
wpisania wi´cej ni˝ jednego elementu, dane
dotyczàce ka˝dego z nich wpisuje si´ kolejno
w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.

§ 73. W dziale drugim rejestru przedsi´biorców
dla przedsi´biorstw paƒstwowych, jedno-
stek badawczo-rozwojowych i instytucji
gospodarki bud˝etowej wpisuje si´:

1) w rubryce pierwszej — uprawnionego do
reprezentacji podmiotu:

a) w polu pierwszym — nazw´ uprawnio-
nego, 

b) w polu drugim — nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania pod-
miotu,

c) w polu trzecim — imiona osoby upraw-
nionej do reprezentowania podmiotu,

d) w polu czwartym — numer PESEL oso-
by uprawnionej do reprezentowania
podmiotu,

2) w rubryce drugiej — organ nadzoru:

a) w polu pierwszym — nazw´ organu
nadzoru,

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:

a) w polu pierwszym — nazwisko,

b) w polu drugim — imiona,

c) w polu trzecim — numer PESEL,

d) w polu czwartym — rodzaj prokury,

4) w rubryce czwartej — dane pe∏nomocnika
i zakres pe∏nomocnictwa:

a) w polu pierwszym — nazwisko,

b) w polu drugim — imiona,

c) w polu trzecim — numer PESEL,

d) w polu czwartym — zakres pe∏nomoc-
nictwa.

§ 74. 1. W przypadku ustanowienia tymczasowe-
go kierownika przedsi´biorstwa paƒstwo-
wego, jego dane wpisuje si´ w rubryce 1.

2. W przypadku ustanowienia pe∏nomocnika
do spraw prywatyzacji w przedsi´bior-
stwie paƒstwowym, jego dane wpisuje si´
w rubryce 1.

3. W przypadku gdy w podrubryce 1 rubry-
ki 2 albo w rubrykach 2, 3 i 4 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.

§ 75. W dziale trzecim rejestru przedsi´biorców
dla przedsi´biorstw paƒstwowych, jedno-
stek badawczo-rozwojowych i instytucji
gospodarki bud˝etowej wpisuje si´:

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

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

a) w polu pierwszym — wzmiank´ o z∏o˝e-
niu rocznego sprawozdania finansowe-
go, co obejmuje okres, za jaki z∏o˝ono
dokument, i dat´ jego z∏o˝enia,

b) w polu drugim — wzmiank´ o z∏o˝eniu
opinii bieg∏ego rewidenta, co obejmuje
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,
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d) w polu czwartym — wzmiank´ o z∏o˝e-
niu sprawozdania z dzia∏alnoÊci przed-
si´biorstwa paƒstwowego lub jednostki
badawczo-rozwojowej, co obejmuje
okres, za jaki z∏o˝ono sprawozdanie,

3) w rubryce trzeciej — nie dokonuje si´ wpi-
sów,

4) w rubryce czwartej — nie dokonuje si´
wpisów.

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

§ 76. W dziale czwartym rejestru przedsi´biorców
dla przedsi´biorstw paƒstwowych, jedno-
stek badawczo-rozwojowych i instytucji
gospodarki bud˝etowej wpisuje si´ informa-
cje wskazane w § 37 i § 371, przy czym przed-
si´biorc´ — spó∏k´ jawnà, spó∏k´ komandy-
towà i spó∏k´ partnerskà zast´puje przed-
si´biorstwo paƒstwowe, instytucja gospo-
darki bud˝etowej i jednostka badawczo-roz-
wojowa.

§ 77. W dziale piàtym rejestru przedsi´biorców dla
przedsi´biorstw paƒstwowych, jednostek
badawczo-rozwojowych i instytucji gospo-
darki bud˝etowej wpisuje si´ informacje
wskazane w § 57 i § 58, przy czym spó∏k´
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià oraz spó∏-
k´ akcyjnà zast´puje przedsi´biorstwo paƒ-
stwowe, instytucja gospodarki bud˝etowej
i jednostka badawczo-rozwojowa.

§ 78. W dziale szóstym rejestru przedsi´biorców
dla przedsi´biorstw paƒstwowych, jedno-
stek badawczo-rozwojowych i instytucji
gospodarki bud˝etowej wpisuje si´:

1) w rubryce pierwszej — informacje o likwi-
dacji:

a) w polu pierwszym — informacje
o otwarciu likwidacji:

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

— w przypadku otwarcia likwidacji
uchwa∏à — organ podejmujàcy
uchwa∏´, dat´ podj´cia uchwa∏y, nu-
mer uchwa∏y, a je˝eli uchwa∏a zosta-
∏a podj´ta w formie aktu notarialne-
go — dat´ jego sporzàdzenia, ozna-
czenie notariusza i numer reperto-
rium,

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

c) w polu trzecim — sposób reprezentacji
przedsi´biorcy przez likwidatorów,

d) w podrubryce pierwszej — dane likwi-
datorów: 

— 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,

2) w rubryce drugiej — ustanowienie zarzàdu
komisarycznego lub powierzenie zarzàdza-
nia przedsi´biorstwem paƒstwowym:

a) w polu pierwszym — czas, na jaki za-
rzàd komisaryczny zosta∏ ustanowiony
lub na jaki zosta∏o powierzone zarzàdza-
nie przedsi´biorstwem paƒstwowym,

b) w polu drugim — informacj´, czy jest to
zarzàd komisaryczny, czy powierzenie
zarzàdzania przedsi´biorstwem paƒ-
stwowym,

c) w polu trzecim — sposób reprezentacji
przedsi´biorstwa przez zarzàdc´,

d) w podrubryce pierwszej — dane zarzàd-
cy:

— 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,

3) w rubryce trzeciej — informacje o po∏àcze-
niu, podziale lub przekszta∏ceniu podmio-
tu w inny sposób:

a) w polu pierwszym — okreÊlenie okolicz-
noÊci, o których mowa w art. 44 ust. 1
pkt 4 ustawy, co obejmuje:

— po∏àczenie,

— podzia∏,

— przekszta∏cenie,

b) w polu drugim — opis sposobu po∏à-
czenia, podzia∏u lub przekszta∏cenia,

c) w podrubryce pierwszej — dane pod-
miotów powsta∏ych w wyniku po∏àcze-
nia, podzia∏u lub przekszta∏cenia:

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

— w polu drugim — nazw´ rejestru,
w którym podmiot jest zarejestrowa-
ny,

— 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 pro-
wadzàcego rejestr,

— w polu piàtym — numer REGON,
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d) w podrubryce drugiej — dane podmio-
tów, których majàtek jest przejmowany
w wyniku po∏àczenia lub podzia∏u; wpi-
su dokonuje si´ dla podmiotu przejmu-
jàcego; wpis nie dotyczy podmiotu za-
wiàzanego 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 zarejestrowa-
ny,

— 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 pro-
wadzàcego rejestr,

— w polu piàtym — numer REGON,

4) w rubryce czwartej — informacje o post´-
powaniu upad∏oÊciowym:

a) w polu pierwszym — informacje o og∏o-
szeniu upad∏oÊci, co obejmuje: nazw´
sàdu prowadzàcego post´powanie, da-
t´ orzeczenia, sygnatur´ sprawy,

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

c) w polu trzecim — okreÊlenie sposobu
prowadzenia post´powania upad∏oÊcio-
wego,  co obejmuje: informacje o pro-
wadzeniu upad∏oÊci z mo˝liwoÊcià za-
warcia uk∏adu lub upad∏oÊci obejmujà-
cej likwidacj´ majàtku d∏u˝nika,

d) w polu czwartym — informacje o uchy-
leniu uk∏adu zawartego w post´powa-
niu upad∏oÊciowym z mo˝liwoÊcià za-
warcia uk∏adu, co obejmuje: nazw´ sà-
du, dat´ orzeczenia, sygnatur´ sprawy,

e) w podrubryce pierwszej — dane syndy-
ka:

— 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 po-
wo∏ana w toku post´powania upa-
d∏oÊciowego do reprezentowania
upad∏ego”,

5) w rubryce piàtej — informacje o post´po-
waniu uk∏adowym prowadzonym na pod-
stawie rozporzàdzenia Prezydenta Rzeczy-
pospolitej z dnia 24 paêdziernika 1934 r. —
Prawo o post´powaniu uk∏adowym:

a) w polu pierwszym — informacje
o otwarciu post´powania uk∏adowego,
co obejmuje: nazw´ sàdu prowadzàce-
go post´powanie, dat´ orzeczenia, sy-
gnatur´ sprawy,

b) w polu drugim — informacje o zakoƒ-
czeniu post´powania uk∏adowego, co
obejmuje: sposób zakoƒczenia, dat´ za-
koƒczenia post´powania,

c) w polu trzecim — informacje o uchyle-
niu uk∏adu, co obejmuje: nazw´ sàdu,
dat´ orzeczenia, sygnatur´ sprawy,

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

a) w polu pierwszym — informacje
o wszcz´ciu post´powania naprawcze-
go, co obejmuje: nazw´ sàdu prowa-
dzàcego post´powanie naprawcze, da-
t´ wszcz´cia post´powania naprawcze-
go, sygnatur´ sprawy,

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

c) w polu trzecim — informacje o uchyle-
niu uk∏adu, co obejmuje: nazw´ sàdu,
dat´ orzeczenia, sygnatur´ sprawy,

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 — informacj´ o zawie-
szeniu albo wznowieniu wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej:

a) w polu pierwszym — dat´ rozpocz´cia
zawieszenia wykonywania dzia∏alnoÊci,

b) w polu drugim — dat´ wznowienia wy-
konywania dzia∏alnoÊci.

§ 79. 1. Dla jednostek badawczo-rozwojowych nie
dokonuje si´ wpisów w rubryce 2.
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2. W przypadku gdy w rubrykach 1, 2, 3, 4, 5,
6, w podrubryce 1 rubryki 1, w podrubry-
ce 1 lub w podrubryce 2 rubryki 2, w pod-
rubryce 1 rubryki 3 lub w podrubrykach 1
i 2 rubryki 4 zachodzi koniecznoÊç wpisa-
nia wi´cej ni˝ jednego elementu, dane do-
tyczàce ka˝dego z nich wpisuje si´ kolejno
w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.

3. W przypadku gdy w rubryce 7 zachodzi ko-
niecznoÊç wpisania kolejnych informacji
o zawieszeniu albo wznowieniu wykony-
wania dzia∏alnoÊci gospodarczej, informa-
cje te wpisuje si´ kolejno w odpowiednich
polach rubryki 7.”;

3) w rozdziale 4 oddzia∏ 8 otrzymuje brzmienie:

„Oddzia∏ 8

Towarzystwa ubezpieczeƒ wzajemnych
i towarzystwa reasekuracji wzajemnej

§ 89. W dziale pierwszym rejestru przedsi´bior-
ców dla towarzystw ubezpieczeƒ wzajem-
nych i towarzystw reasekuracji wzajemnej
wpisuje si´:

1) w rubryce pierwszej:

a) w polu pierwszym — oznaczenie formy
prawnej podmiotu: wyrazy „towarzy-
stwo ubezpieczeƒ wzajemnych” lub
„towarzystwo reasekuracji wzajemnej”,

b) w polu drugim — numer REGON oraz
numer NIP; przy wniosku o rejestracj´
nowego towarzystwa pole mo˝e pozo-
staç niewype∏nione,

c) w polu trzecim — nazw´ towarzystwa,

d) w polu czwartym — dane o wczeÊniej-
szej rejestracji, co obejmuje: nazw´ re-
jestru — „Rejestr Towarzystw Ubezpie-
czeƒ Wzajemnych”, nazw´ sàdu prowa-
dzàcego 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˝ytku
publicznego,

2) w rubryce drugiej:

a) w polu pierwszym — siedzib´ towarzy-
stwa,

b) w polu drugim — adres towarzystwa,

3) w rubryce trzeciej — dane posiadanych
przez towarzystwo oddzia∏ów:

a) w polu pierwszym — nazw´ 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 sporzàdzeniu lub zmianie statutu, co
obejmuje: dat´ sporzàdzenia lub zmiany

statutu, a je˝eli statut zosta∏ sporzàdzony
w formie aktu notarialnego — dat´ sporzà-
dzenia aktu notarialnego, oznaczenie nota-
riusza i numer repertorium, w przypadku
zaÊ zmiany statutu — tak˝e oznaczenie
zmienionych paragrafów, a w wypadku
ustalenia nowego tekstu statutu — zazna-
czenie tej okolicznoÊci,

5) w rubryce piàtej: w polu pierwszym —
czas, na jaki zosta∏o utworzone towarzy-
stwo; je˝eli zosta∏o utworzone na czas nie-
oznaczony, wpisuje si´ wyrazy „na czas
nieoznaczony”,

6) w rubryce szóstej — dane o sposobie po-
wstania towarzystwa, je˝eli powsta∏o
przez po∏àczenie innych podmiotów:

a) w polu pierwszym — okreÊlenie okolicz-
noÊci, o których mowa w art. 38 pkt 1
lit. f) ustawy — po∏àczenie,

b) w polu drugim — opis sposobu powsta-
nia podmiotu w wyniku po∏àczenia,

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

d) w podrubryce pierwszej — dane pod-
miotów, z których powsta∏o towarzy-
stwo w wyniku po∏àczenia:

— w polu pierwszym — nazw´,

— w polu drugim — nazw´ rejestru,
w którym podmiot by∏ zarejestrowa-
ny,

— 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 pro-
wadzàcego rejestr,

— w polu piàtym — numer REGON,

7) w rubryce siódmej:

a) w polu pierwszym — oznaczenie teryto-
rialnego zasi´gu dzia∏alnoÊci towarzy-
stwa,

b) w polu drugim — oznaczenie dzia∏u
ubezpieczeƒ obj´tego dzia∏alnoÊcià to-
warzystwa,

c) w polu trzecim — dat´ uznania towarzy-
stwa za ma∏e towarzystwo ubezpieczeƒ
wzajemnych,

d) w polu czwartym — wzmiank´ o cz´-
Êciowym ograniczeniu zezwolenia na
prowadzenie towarzystwa,

e) w polu piàtym — dat´ cofni´cia zezwo-
lenia na prowadzenie towarzystwa,

8) w rubryce ósmej:

a) w polu pierwszym — wysokoÊç kapita∏u
zak∏adowego towarzystwa,

b) w polu drugim — wysokoÊç kapita∏u za-
pasowego towarzystwa.
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§ 90. W przypadku gdy w rubrykach 3 i 4 lub w pod-
rubryce 1 rubryki 6 zachodzi koniecznoÊç wpi-
sania wi´cej ni˝ jednego elementu, dane doty-
czàce ka˝dego z nich wpisuje si´ kolejno w od-
powiedniej rubryce lub podrubryce.

§ 91. W dziale drugim rejestru przedsi´biorców
dla towarzystwa ubezpieczeƒ wzajemnych
i towarzystwa reasekuracji wzajemnej wpi-
suje si´:

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

a) w polu pierwszym — nazw´ organu
uprawnionego do reprezentowania to-
warzystwa,

b) w polu drugim — sposób reprezentacji,

c) w podrubryce pierwszej — dane osób
wchodzàcych w sk∏ad organu uprawnio-
nego do reprezentowania towarzystwa:

— 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 organie
reprezentujàcym,

— w polu szóstym — informacj´, czy
osoba wchodzàca w sk∏ad zarzàdu
zosta∏a zawieszona w czynnoÊciach,

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

2) w rubryce drugiej — organ nadzoru:

a) w polu pierwszym — nazw´ organu
nadzoru towarzystwa,

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:

a) w polu pierwszym — nazwisko,

b) w polu drugim — imiona,

c) w polu trzecim — numer PESEL,

d) w polu czwartym — rodzaj prokury.

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

§ 93. W dziale trzecim rejestru przedsi´biorców
dla towarzystwa ubezpieczeƒ wzajemnych
i towarzystwa reasekuracji wzajemnej wpi-
suje si´ informacje wskazane  w § 66 i § 661,
przy czym spó∏dzielni´ zast´puje towarzy-
stwo ubezpieczeƒ wzajemnych i towarzy-
stwo reasekuracji wzajemnej.

§ 94. W dziale czwartym rejestru przedsi´biorców
dla towarzystwa ubezpieczeƒ wzajemnych
i towarzystwa reasekuracji wzajemnej wpi-
suje si´ informacje wskazane w § 37 i § 371,
przy czym przedsi´biorc´ — spó∏k´ jawnà,
spó∏k´ komandytowà i spó∏k´ partnerskà za-
st´puje towarzystwo ubezpieczeƒ wzajem-
nych i towarzystwo reasekuracji wzajemnej.

§ 95. W dziale piàtym rejestru przedsi´biorców dla
towarzystwa ubezpieczeƒ wzajemnych i to-
warzystwa reasekuracji wzajemnej wpisuje
si´ informacje wskazane w § 57 i § 58, przy
czym spó∏k´ z o.o. oraz spó∏k´ akcyjnà zast´-
puje towarzystwo ubezpieczeƒ wzajemnych
i towarzystwo reasekuracji wzajemnej.

§ 96. W dziale szóstym rejestru przedsi´biorców
dla towarzystwa ubezpieczeƒ wzajemnych
i towarzystwa reasekuracji wzajemnej wpi-
suje si´:

1) w rubryce pierwszej — informacje o likwi-
dacji:

a) w polu pierwszym — informacje
o otwarciu likwidacji:

— w przypadku otwarcia likwidacji
orzeczeniem sàdu — nazw´ sàdu
prowadzàcego post´powanie, 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, dat´ jego sporzàdzenia,
oznaczenie notariusza i numer re-
pertorium,

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

c) w polu trzecim — sposób reprezentacji
towarzystwa 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 — ustanowienie zarzàdu
komisarycznego:

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

b) w polu drugim — sposób reprezentacji
towarzystwa przez zarzàdc´ komisa-
rycznego,

c) w podrubryce pierwszej — dane zarzàd-
cy komisarycznego:

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

— w polu drugim — imiona,
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— w polu trzecim — numer PESEL lub
numer REGON,

— w polu czwartym — numer KRS,

3) w rubryce trzeciej — informacje o po∏àcze-
niu towarzystwa z innymi podmiotami:

a) w polu pierwszym — okreÊlenie okolicz-
noÊci, o których mowa w art. 44 ust. 1
pkt 4 ustawy — po∏àczenie z innymi
podmiotami,

b) w polu drugim — opis sposobu po∏à-
czenia,

c) w podrubryce pierwszej — dane pod-
miotów powsta∏ych w wyniku po∏àcze-
nia lub przejmujàcych towarzystwo:

— w polu pierwszym — nazw´,

— w polu drugim — nazw´ rejestru,
w którym podmiot jest zarejestrowa-
ny,

— 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 pro-
wadzàcego rejestr,

— w polu piàtym — numer REGON,

d) w podrubryce drugiej — dane podmio-
tów przejmowanych w wyniku po∏àcze-
nia; wpisu dokonuje si´ dla towarzy-
stwa przejmujàcego; wpisu nie dokonu-
je si´ dla towarzystw powsta∏ych w wy-
niku po∏àczenia:

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

— w polu drugim — nazw´ rejestru,
w którym podmiot jest zarejestrowa-
ny,

— 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 pro-
wadzàcego rejestr,

— w polu piàtym — numer REGON,

4) w rubryce czwartej — informacje o post´-
powaniu upad∏oÊciowym:

a) w polu pierwszym — informacje o og∏o-
szeniu upad∏oÊci, co obejmuje: nazw´
sàdu prowadzàcego post´powanie, da-
t´ orzeczenia, sygnatur´ sprawy,

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

c) w polu trzecim — okreÊlenie sposobu
prowadzenia post´powania upad∏oÊcio-
wego, co obejmuje: informacje o pro-
wadzeniu upad∏oÊci z mo˝liwoÊcià za-
warcia uk∏adu lub upad∏oÊci obejmujà-
cej likwidacj´ majàtku d∏u˝nika,

d) w polu czwartym — informacje o uchy-
leniu uk∏adu zawartego w post´powa-
niu upad∏oÊciowym z mo˝liwoÊcià za-
warcia uk∏adu, co obejmuje: nazw´ sà-
du, dat´ orzeczenia, sygnatur´ sprawy,

e) w podrubryce pierwszej — dane syndy-
ka:

— 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 po-
wo∏ana w toku post´powania upa-
d∏oÊciowego do reprezentowania
upad∏ego”,

5) w rubryce piàtej — informacje o post´po-
waniu uk∏adowym prowadzonym na pod-
stawie rozporzàdzenia Prezydenta Rzeczy-
pospolitej z dnia 24 paêdziernika 1934 r. —
Prawo o post´powaniu uk∏adowym:

a) w polu pierwszym — informacje
o otwarciu post´powania uk∏adowego,
co obejmuje: nazw´ sàdu prowadzàce-
go post´powanie, dat´ orzeczenia,
sygnatur´ sprawy,

b) w polu drugim — informacje o zakoƒ-
czeniu post´powania uk∏adowego, co
obejmuje: sposób zakoƒczenia, dat´ za-
koƒczenia post´powania,

c) w polu trzecim — informacje o uchyle-
niu uk∏adu, co obejmuje: nazw´ sàdu,
dat´ orzeczenia, sygnatur´ sprawy,

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

a) w polu pierwszym — informacje
o wszcz´ciu post´powania naprawcze-
go, co obejmuje: nazw´ sàdu prowa-
dzàcego post´powanie naprawcze, da-
t´ wszcz´cia post´powania naprawcze-
go, sygnatur´ sprawy,

b) w polu drugim — informacje o zakoƒ-
czeniu post´powania naprawczego, co
obejmuje: sposób zakoƒczenia, dat´ za-
koƒczenia post´powania,
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c) w polu trzecim — informacje o uchyle-
niu uk∏adu, co obejmuje: nazw´ sàdu,
dat´ orzeczenia, sygnatur´ sprawy,

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 — informacj´ o zawie-
szeniu albo wznowieniu wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej:

a) w polu pierwszym — dat´ rozpocz´cia
zawieszenia wykonywania dzia∏alnoÊci,

b) w polu drugim — dat´ wznowienia wy-
konywania dzia∏alnoÊci.

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

2. W przypadku gdy w rubryce 7 zachodzi ko-
niecznoÊç wpisania kolejnych informacji
o zawieszeniu albo wznowieniu wykony-
wania dzia∏alnoÊci gospodarczej, informa-
cje te wpisuje si´ kolejno w odpowiednich
polach rubryki 7.”;

4) w rozdziale 4 oddzia∏ 10 otrzymuje brzmienie:

„Oddzia∏ 10

Oddzia∏y przedsi´biorców zagranicznych
dzia∏ajàcych w Polsce, g∏ówne oddzia∏y

zagranicznych zak∏adów ubezpieczeƒ oraz g∏ówne
oddzia∏y zagranicznych zak∏adów reasekuracji

§ 107. W dziale pierwszym rejestru przedsi´bior-
ców dla oddzia∏u przedsi´biorcy zagranicz-
nego, g∏ównego oddzia∏u zagranicznego za-
k∏adu ubezpieczeƒ oraz g∏ównego oddzia∏u
zagranicznego zak∏adu reasekuracji wpisuje
si´:

1) w rubryce pierwszej:

a) w polu pierwszym — odpowiednio wy-
razy „oddzia∏ przedsi´biorcy zagranicz-
nego” lub „g∏ówny oddzia∏ zagranicz-
nego zak∏adu ubezpieczeƒ” lub „g∏ów-
ny oddzia∏ zagranicznego zak∏adu re-
asekuracji”,

b) w polu drugim — numer REGON oraz
numer NIP; przy wniosku o rejestracj´
nowego oddzia∏u pole mo˝e pozostaç
niewype∏nione,

c) w polu trzecim — nazw´ oddzia∏u,

d) w polu czwartym — nazw´ lub firm´
przedsi´biorcy zagranicznego lub za-
granicznego zak∏adu ubezpieczeƒ lub
zagranicznego zak∏adu reasekuracji
wraz z oznaczeniem formy prawnej
w j´zyku paƒstwa jego siedziby,

e) w polu piàtym — nazw´ rejestru, nu-
mer w rejestrze, okreÊlenie organu
prowadzàcego rejestr i przechowujà-
cego akta, je˝eli zagraniczny przedsi´-
biorca, zagraniczny zak∏ad ubezpieczeƒ
lub zagraniczny zak∏ad reasekuracji
prowadzi dzia∏alnoÊç na podstawie
wpisu do rejestru,

f) w polu szóstym — je˝eli przedsi´bior-
ca zagraniczny, zagraniczny zak∏ad
ubezpieczeƒ lub zagraniczny zak∏ad re-
asekuracji nie podlega prawu jednego
z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej (UE) lub paƒstw cz∏onkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) — stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym (EOG) — prawo paƒstwa w∏aÊci-
wego dla przedsi´biorcy zagraniczne-
go lub zagranicznego zak∏adu ubezpie-
czeƒ,

g) w polu siódmym — dane o wczeÊniej-
szej rejestracji, co obejmuje: nazw´ re-
jestru  „RHC”, nazw´ sàdu prowadzà-
cego rejestr, numer w rejestrze,

h) w polu ósmym — informacj´, czy
przedsi´biorca prowadzi dzia∏alnoÊç
gospodarczà z innymi podmiotami na
podstawie umowy spó∏ki cywilnej,

i) w polu dziewiàtym — informacj´, czy
podmiot posiada status organizacji po-
˝ytku publicznego,

2) w rubryce drugiej:

a) w polu pierwszym — siedzib´ oddzia-
∏u,

b) w polu drugim — adres oddzia∏u,

c) w polu trzecim — siedzib´ i adres za-
k∏adu g∏ównego przedsi´biorcy zagra-
nicznego, zagranicznego zak∏adu ubez-
pieczeƒ lub zagranicznego zak∏adu re-
asekuracji.

§ 108. W dziale drugim rejestru przedsi´biorców
dla oddzia∏u przedsi´biorcy zagranicznego,
g∏ównego oddzia∏u zagranicznego zak∏adu
ubezpieczeƒ oraz g∏ównego oddzia∏u zagra-
nicznego zak∏adu reasekuracji wpisuje si´:

1) w rubryce pierwszej — organ uprawniony
do reprezentowania podmiotu, a w przy-
padku gdy w spó∏kach osobowych nie ma
takiego organu — wskazanie wspólników
uprawnionych do reprezentowania spó∏-
ki; dane te podlegajà ujawnieniu odnoÊ-
nie do przedsi´biorców zagranicznych, za-
granicznych zak∏adów ubezpieczeƒ i za-
granicznych zak∏adów reasekuracji odpo-
wiednio, z uwzgl´dnieniem odmiennoÊci
struktury ich organów:
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a) w polu pierwszym — nazw´ organu,
je˝eli istnieje organ reprezentujàcy,

b) w polu drugim — sposób reprezentacji
zagranicznego przedsi´biorcy lub za-
granicznego zak∏adu ubezpieczeƒ,

c) w podrubryce pierwszej — dane osób
wchodzàcych w sk∏ad organu i upraw-
nionych do reprezentacji, a w przypad-
ku gdy w spó∏kach osobowych nie ma
takiego organu — wskazanie wspólni-
ków uprawnionych do reprezentowa-
nia spó∏ki:

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

— w polu drugim — imiona,

— w polu piàtym — funkcj´ w organie
reprezentujàcym,

2) w rubryce drugiej — organ nadzoru lub
kontroli, je˝eli taki organ istnieje:

a) w polu pierwszym — nazw´ organu
nadzoru,

b) w podrubryce pierwszej — dane osób
wchodzàcych w sk∏ad organu nadzoru
i wykonujàcych nadzór lub kontrol´:

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

— w polu drugim — imiona,

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

a) w polu pierwszym — nazwisko,

b) w polu drugim — imiona,

c) w polu trzecim — numer PESEL,

d) w polu czwartym — rodzaj prokury,

4) w rubryce czwartej — osoby reprezentu-
jàce zagranicznego przedsi´biorc´, zagra-
niczny zak∏ad ubezpieczeƒ lub zagranicz-
ny zak∏ad reasekuracji w oddziale:

a) w polu pierwszym — nazwisko,

b) w polu drugim — imiona,

c) w polu trzecim — numer PESEL,

d) w polu czwartym — funkcj´ w g∏ów-
nym oddziale zagranicznego zak∏adu
ubezpieczeƒ lub w g∏ównym oddziale
zagranicznego zak∏adu reasekuracji.

§ 109. 1. W przypadku gdy w rubrykach 2, 3, 4 lub
w podrubryce 1 rubryki 1 zachodzi ko-
niecznoÊç wpisania wi´cej ni˝ jednego
elementu, dane dotyczàce ka˝dego z nich
wpisuje si´ kolejno w odpowiedniej ru-
bryce lub podrubryce.

2. Je˝eli u przedsi´biorcy zagranicznego,
zagranicznego zak∏adu ubezpieczeƒ lub
zagranicznego zak∏adu reasekuracji ten
sam organ pe∏ni funkcje reprezentacji
oraz nadzoru lub kontroli, organ ten pod-
lega wpisaniu jako organ reprezentacji
oraz jako organ nadzoru lub kontroli.
W takiej sytuacji jako cz∏onków organu

reprezentacji wpisuje si´ osoby zajmujà-
ce si´ reprezentacjà i zarzàdzaniem, a ja-
ko cz∏onków organu nadzoru lub kontro-
li — osoby zajmujàce si´ nadzorem lub
kontrolà.

§ 110. W dziale trzecim rejestru przedsi´biorców
dla oddzia∏u przedsi´biorcy zagranicznego,
g∏ównego oddzia∏u zagranicznego zak∏adu
ubezpieczeƒ oraz g∏ównego oddzia∏u zagra-
nicznego zak∏adu reasekuracji wpisuje si´:

1) w rubryce pierwszej: w polu pierwszym
— przedmiot dzia∏alnoÊci oddzia∏u we-
d∏ug Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci
(PKD), okreÊlony rodzajem dzia∏alnoÊci,

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

a) w polu pierwszym — wzmiank´ o z∏o-
˝eniu rocznego sprawozdania finanso-
wego, co obejmuje: okres, za jaki z∏o-
˝ono 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 — dla podmiotów
posiadajàcych status organizacji po-
˝ytku publicznego — wzmiank´ o z∏o-
˝eniu rocznego merytorycznego spra-
wozdania z dzia∏alnoÊci organizacji po-
˝ytku publicznego, co obejmuje okres,
za jaki z∏o˝ono sprawozdanie, oraz
ujawnienie, ˝e jest to sprawozdanie
merytoryczne z dzia∏alnoÊci,

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

4) w rubryce czwartej — przedmiot dzia∏al-
noÊci statutowej organizacji po˝ytku pu-
blicznego:

a) w polu pierwszym — odp∏atna dzia∏al-
noÊç statutowa wed∏ug Polskiej Klasy-
fikacji Dzia∏alnoÊci (PKD), okreÊlona ro-
dzajem dzia∏alnoÊci,

b) w polu drugim — nieodp∏atna dzia∏al-
noÊç statutowa wed∏ug Polskiej Klasy-
fikacji Dzia∏alnoÊci (PKD), okreÊlona ro-
dzajem dzia∏alnoÊci.

§ 111. 1. W przypadku gdy w rubryce 1 lub 4 za-
chodzi koniecznoÊç wpisania wi´cej ni˝
jednego elementu, dane dotyczàce ka˝-
dego z nich wpisuje si´ kolejno odpo-
wiednio w rubryce 1 lub 4.

2. W przypadku gdy w rubryce 2 zachodzi
koniecznoÊç wpisania informacji  o do-
kumentach za kolejne okresy, informacje
o tych faktach wpisuje si´ kolejno  w od-
powiednich polach rubryki 2.
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§ 112. W dziale czwartym rejestru przedsi´bior-
ców dla oddzia∏u przedsi´biorcy zagranicz-
nego, g∏ównego oddzia∏u zagranicznego za-
k∏adu ubezpieczeƒ oraz g∏ównego oddzia∏u
zagranicznego zak∏adu reasekuracji wpisuje
si´ informacje wskazane w § 37 i § 371, przy
czym przedsi´biorc´ — spó∏k´ jawnà, spó∏-
k´ komandytowà i spó∏k´ partnerskà zast´-
puje oddzia∏ przedsi´biorcy zagranicznego,
g∏ówny oddzia∏ zagranicznego zak∏adu
ubezpieczeƒ i g∏ówny oddzia∏ zagraniczne-
go zak∏adu reasekuracji.

§ 113. W dziale piàtym rejestru przedsi´biorców
dla oddzia∏u przedsi´biorcy zagranicznego,
g∏ównego oddzia∏u zagranicznego zak∏adu
ubezpieczeƒ oraz g∏ównego oddzia∏u zagra-
nicznego zak∏adu reasekuracji nie dokonuje
si´ wpisów.

§ 114. W dziale szóstym rejestru przedsi´biorców
dla oddzia∏u przedsi´biorcy zagranicznego,
g∏ównego oddzia∏u zagranicznego zak∏adu
ubezpieczeƒ oraz g∏ównego oddzia∏u zagra-
nicznego zak∏adu reasekuracji wpisuje si´:

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

a) w polu pierwszym — informacj´, czy li-
kwidacja dotyczy przedsi´biorcy zagra-
nicznego, zagranicznego zak∏adu ubez-
pieczeƒ, zagranicznego zak∏adu rease-
kuracji czy te˝ oddzia∏u przedsi´biorcy
zagranicznego, g∏ównego oddzia∏u za-
granicznego zak∏adu ubezpieczeƒ lub
g∏ównego oddzia∏u zagranicznego za-
k∏adu reasekuracji,

b) w polu drugim — informacj´ o likwida-
cji zagranicznego przedsi´biorcy, za-
granicznego zak∏adu ubezpieczeƒ lub
zagranicznego zak∏adu reasekuracji;
informacja powinna obejmowaç przy-
k∏adowo, z uwzgl´dnieniem odmien-
noÊci systemu prawnego regulujàcego
dzia∏anie zagranicznego przedsi´bior-
cy, zagranicznego zak∏adu ubezpieczeƒ
lub zagranicznego zak∏adu reasekura-
cji:

— w przypadku otwarcia likwidacji
orzeczeniem sàdu lub innego
uprawnionego organu: nazw´ sàdu
lub organu prowadzàcego post´po-
wanie, dat´ orzeczenia, sygnatur´
sprawy,

— w przypadku otwarcia likwidacji
uchwa∏à: organ podejmujàcy
uchwa∏´, dat´ podj´cia uchwa∏y, nu-
mer uchwa∏y, a je˝eli uchwa∏a zosta-
∏a podj´ta w formie aktu notarialne-
go — dat´ jego sporzàdzenia, ozna-
czenie notariusza i numer reperto-
rium,

albo informacj´ o otwarciu likwidacji
oddzia∏u lub g∏ównego oddzia∏u bez li-
kwidacji przedsi´biorcy zagranicznego,
zagranicznego zak∏adu ubezpieczeƒ lub
zagranicznego zak∏adu reasekuracji:

— w przypadku otwarcia likwidacji
orzeczeniem sàdu: nazw´ sàdu pro-
wadzàcego post´powanie, dat´
orzeczenia, sygnatur´ sprawy,

— w przypadku otwarcia likwidacji
uchwa∏à: organ podejmujàcy
uchwa∏´, dat´ podj´cia uchwa∏y, nu-
mer uchwa∏y, a je˝eli uchwa∏a zosta-
∏a podj´ta w formie aktu notarialne-
go — dat´ jego sporzàdzenia, ozna-
czenie notariusza i numer reperto-
rium,

c) w polu trzecim — informacje o zakoƒ-
czeniu likwidacji, co obejmuje: dat´ za-
koƒczenia likwidacji oraz informacj´
o sposobie jej zakoƒczenia,

d) w polu czwartym — sposób reprezen-
tacji przedsi´biorcy zagranicznego, za-
granicznego zak∏adu ubezpieczeƒ lub
zagranicznego zak∏adu reasekuracji
przez likwidatorów albo sposób repre-
zentacji likwidowanego oddzia∏u lub
g∏ównego oddzia∏u bez likwidacji
przedsi´biorcy zagranicznego, zagra-
nicznego zak∏adu ubezpieczeƒ lub za-
granicznego zak∏adu reasekuracji przez
likwidatorów,

e) w podrubryce pierwszej — dane likwi-
datorów przedsi´biorcy zagraniczne-
go, zagranicznego zak∏adu ubezpie-
czeƒ lub zagranicznego zak∏adu rease-
kuracji,  a w przypadku likwidacji od-
dzia∏u lub g∏ównego oddzia∏u bez li-
kwidacji przedsi´biorcy zagraniczne-
go, zagranicznego zak∏adu ubezpie-
czeƒ lub zagranicznego zak∏adu rease-
kuracji — dane likwidatorów oddzia∏u:

— 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,

2) w rubryce drugiej — dla oddzia∏u przed-
si´biorcy zagranicznego, g∏ównego od-
dzia∏u zagranicznego zak∏adu ubezpie-
czeƒ lub g∏ównego oddzia∏u zagraniczne-
go zak∏adu reasekuracji, w przypadku gdy
przedsi´biorca zagraniczny, zagraniczny
zak∏ad ubezpieczeƒ lub zagraniczny za-
k∏ad reasekuracji jest spó∏kà z ograniczo-
nà odpowiedzialnoÊcià, spó∏kà akcyjnà
lub spó∏kà komandytowo-akcyjnà wpisu-
je si´ informacje o rozwiàzaniu lub unie-
wa˝nieniu spó∏ki:

a) w polu pierwszym — okreÊlenie oko-
licznoÊci, o których mowa w art. 44
ust. 1 pkt 3 ustawy, co obejmuje: roz-
wiàzanie lub uniewa˝nienie spó∏ki,

b) w polu drugim — informacje o rozwià-
zaniu lub uniewa˝nieniu spó∏ki,
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3) w rubryce trzeciej — dla g∏ównego od-
dzia∏u zagranicznego zak∏adu ubezpie-
czeƒ lub g∏ównego oddzia∏u zagraniczne-
go zak∏adu reasekuracji: ustanowienie za-
rzàdu komisarycznego:

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

b) w polu drugim — sposób reprezentacji
spó∏ki przez zarzàd komisaryczny,

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, przekszta∏ceniu lub podziale za-
granicznego przedsi´biorcy, zagraniczne-
go zak∏adu ubezpieczeƒ lub zagraniczne-
go zak∏adu reasekuracji: w polu pierw-
szym — informacje o po∏àczeniu, prze-
kszta∏ceniu lub podziale zagranicznego
przedsi´biorcy, zak∏adu ubezpieczeƒ lub
zak∏adu reasekuracji wraz ze wskazaniem
sposobu po∏àczenia, podmiotów powsta-
∏ych w wyniku po∏àczenia, podzia∏u lub
przekszta∏cenia, podmiotów przejmujà-
cych, podmiotów przejmowanych,

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

a) w polu pierwszym — wzmiank´
o og∏oszeniu upad∏oÊci zagranicznego
przedsi´biorcy, zagranicznego zak∏adu
ubezpieczeƒ lub zagranicznego zak∏a-
du reasekuracji, wraz ze wskazaniem
daty og∏oszenia upad∏oÊci oraz osoby
syndyka i przedstawiciela upad∏ego,
je˝eli zostali powo∏ani,

b) w polu drugim — wzmiank´ o zakoƒ-
czeniu post´powania upad∏oÊciowego
zagranicznego przedsi´biorcy, zagra-
nicznego zak∏adu ubezpieczeƒ lub za-
granicznego zak∏adu reasekuracji,

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 uchy-
leniu uk∏adu zawartego w post´powa-
niu upad∏oÊciowym z mo˝liwoÊcià za-
warcia uk∏adu, co obejmuje: nazw´ sà-
du, dat´ orzeczenia, sygnatur´ sprawy,

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 po-
wo∏ana w toku post´powania upa-
d∏oÊciowego do reprezentowania
upad∏ego”,

6) w rubryce szóstej — informacje o post´po-
waniu uk∏adowym prowadzonym na pod-
stawie rozporzàdzenia Prezydenta Rzeczy-
pospolitej z dnia 24 paêdziernika 1934 r. —
Prawo o post´powaniu uk∏adowym:

a) w polu pierwszym — informacje
o otwarciu post´powania uk∏adowego,
co obejmuje: nazw´ sàdu prowadzàce-
go post´powanie, dat´ orzeczenia, sy-
gnatur´ sprawy,

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

c) w polu trzecim — informacje o uchyle-
niu uk∏adu, co obejmuje: nazw´ sàdu,
dat´ orzeczenia, sygnatur´ sprawy,

7) w rubryce siódmej — informacj´ o zawie-
szeniu albo wznowieniu wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej przez oddzia∏
przedsi´biorcy zagranicznego, g∏ówny
oddzia∏ zagranicznego zak∏adu ubezpie-
czeƒ lub g∏ówny oddzia∏ zagranicznego
zak∏adu reasekuracji:

a) w polu pierwszym — dat´ rozpocz´cia
zawieszenia wykonywania dzia∏alno-
Êci,

b) w polu drugim — dat´ wznowienia
wykonywania dzia∏alnoÊci.

§ 1141. 1. W rubryce 5 w polach 3 i 4 oraz w pod-
rubryce 1 wpisuje si´ odpowiednio in-
formacje o wtórnym post´powaniu upa-
d∏oÊciowym i syndyku ustanowionym
w takim post´powaniu.

2. W podrubryce 2 rubryki 5 wpisuje si´ da-
ne osób powo∏anych we wtórnym post´-
powaniu upad∏oÊciowym lub dane za-
rzàdcy zagranicznego ustanowionego
w post´powaniu o uznanie zagraniczne-
go post´powania upad∏oÊciowego.
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3. W przypadku gdy w rubryce 7 zachodzi
koniecznoÊç wpisania kolejnych infor-
macji o zawieszeniu albo wznowieniu
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej,
informacje te wpisuje si´ kolejno w od-
powiednich polach rubryki 7.

§ 1142. W rubryce 6 ujawnia si´ tak˝e informacje
o post´powaniu uk∏adowym lub innym
podobnym post´powaniu, któremu podle-
ga zagraniczny przedsi´biorca, zagranicz-
ny zak∏ad ubezpieczeƒ lub zagraniczny za-
k∏ad reasekuracji, przy uwzgl´dnieniu od-
r´bnoÊci tych post´powaƒ.

§ 115. W przypadkach gdy w rubrykach 1, 3, 4, 5, 6,
podrubryce 1 rubryki 1, podrubryce 1 rubry-
ki 3 lub podrubrykach 1 i 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.”;

5) w § 131 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w rubryce drugiej — dane dotyczàce podstawy
wpisu dokonanego na podstawie art. 55 usta-
wy:

a) w polu pierwszym — podstaw´ wpisu:
— og∏oszenie upad∏oÊci,
— oddalenie wniosku o og∏oszenie upad∏o-

Êci wobec braku wystarczajàcego majàt-
ku na pokrycie kosztów post´powania,

— zobowiàzanie d∏u˝nika do wyjawienia
majàtku w trybie przepisów Kodeksu po-
st´powania cywilnego o post´powaniu
egzekucyjnym,

— umorzenie egzekucji prowadzonej prze-
ciwko d∏u˝nikowi,

— pozbawienie prawa prowadzenia dzia∏al-
noÊci gospodarczej na w∏asny rachunek
oraz pe∏nienia funkcji reprezentanta lub
pe∏nomocnika przedsi´biorcy, cz∏onka ra-
dy nadzorczej i komisji rewizyjnej w spó∏-
ce akcyjnej, spó∏ce z ograniczonà odpo-
wiedzialnoÊcià, spó∏dzielni, fundacji lub
stowarzyszeniu,

b) w polu drugim — oznaczenie akt sprawy, co
obejmuje: nazw´ sàdu prowadzàcego po-
st´powanie, dat´ orzeczenia, sygnatur´
sprawy,

c) w polu trzecim — okres, na jaki wydano
orzeczenie pozbawienia prawa prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej na w∏asny rachu-
nek oraz pe∏nienia funkcji reprezentanta lub
pe∏nomocnika przedsi´biorcy, cz∏onka rady
nadzorczej i komisji rewizyjnej w spó∏ce ak-
cyjnej, spó∏ce z ograniczonà odpowiedzial-
noÊcià, spó∏dzielni, fundacji lub stowarzy-
szeniu,”;

6) za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego
rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2010 r. 

Minister SprawiedliwoÊci: K. Kwiatkowski

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 11 grudnia 2009 r. (poz. 1713)

MAKSYMALNA ILOÂå ZNAKÓW PISARSKICH W POSZCZEGÓLNYCH POLACH KRAJOWEGO REJESTRU 
SÑDOWEGO

Pole; liczba znaków:

1. W polach zawierajàcych imi´ i nazwisko osób fi-
zycznych:

a) imi´ pierwsze; 24

b) imi´ drugie; 24

c) nazwisko lub pierwszy cz∏on nazwiska z∏o˝one-
go; 50

d) drugi cz∏on nazwiska z∏o˝onego; 50

2. W polach adresu:

a) kraj; 100

b) miejscowoÊç; 90

c) gmina; 50

d) województwo; 50

e) ulica; 50

f) kod pocztowy; 15

g) poczta; 50 

h) numer domu; 10

i) numer lokalu; 10

3. W polu zawierajàcym:

a) nazw´:

— podmiotu nieb´dàcego osobà fizycznà; 2000

— podmiotu b´dàcego osobà fizycznà; 2000

— podmiotu tworzàcego podmiot gospodarczy;
1 000

— oddzia∏u podmiotu gospodarczego; 2000

b) czas, na jaki podmiot zosta∏ utworzony; 100
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c) okolicznoÊci powstania podmiotu gospodarcze-
go:

— tekst opisujàcy powstanie podmiotu gospo-
darczego; 2000

— numer i data zawiadomienia Urz´du Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów o braku za-
strze˝eƒ; uwagi; 100

d) nazw´ sàdu prowadzàcego post´powanie;
1000

4. W polach zawierajàcych kwot´ pieni´˝nà (wyso-
koÊç kwoty):

a) ca∏oÊci; 15

b) dziesi´tne (po przecinku); 2

c) waluta; 3

5. W polach zawierajàcych oznaczenie:

a) formy prawnej; 254

b) nazwy organu wydajàcego akt prawny; 195

c) sygnatury lub inne oznaczenie sprawy; 50

d) numeru w rejestrze, ewidencji (nie dotyczy nu-
merów KRS, REGON i PESEL), decyzji, tytu∏u
wykonawczego wszcz´cia egzekucji itp.; 25

6. W polach zawierajàcych dane o wczeÊniejszej re-
jestracji podmiotu:

a) nazwa poprzedniego rejestru sàdowego, reje-
stru ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej lub in-
nego rejestru; 254

b) nazwa sàdu prowadzàcego poprzedni rejestr
sàdowy, urz´du gminy prowadzàcej ewidencj´
dzia∏alnoÊci gospodarczej lub innego organu
prowadzàcego rejestr; 1000

7. W polach dotyczàcych wpisów o:

a) wspólnikach b´dàcych osobami fizycznymi

— okreÊlenie zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych;
100

b) wspólnikach spó∏ek:

— liczba udzia∏ów posiadanych przez wspólnika
oraz ich wartoÊç; 1000

— opis wierzytelnoÊci; 1000

c) dla przedsi´biorstw zagranicznych

— zakres umocowania pe∏nomocnika; 250

8. W polach dotyczàcych emisji akcji:

a) liczba akcji wszystkich emisji; 15

b) nazwa serii akcji; 100

c) liczba akcji w serii; 10

d) rodzaj uprzywilejowania; 100

9. W polach zawierajàcych dane o organach:

a) nazwa organu za∏o˝ycielskiego; 2000

b) nazwa, oznaczenie organu wydajàcego zezwo-
lenie na dzia∏alnoÊç; 1000

c) nazwa organu uprawnionego do reprezentowa-
nia podmiotu; 200

d) w polach zawierajàcych sposób reprezentacji;
1000

e) nazwa organu nadzoru podmiotu; 200

f) funkcja osoby w organie, oddziale przedsi´bior-
stwa zagranicznego, zagranicznym zak∏adzie
ubezpieczeƒ lub kwalifikacje kierownika ZOZ;
200

10. W polach zawierajàcych informacje dotyczàce to-
warzystw ubezpieczeƒ wzajemnych i towarzystw
reasekuracji wzajemnej:

a) oznaczenie zakresu terytorialnego; 200

b) oznaczenie dzia∏u ubezpieczeƒ obj´tych dzia∏al-
noÊcià; 254

11. W polach zawierajàcych informacje o przedmiocie
dzia∏alnoÊci:

a) numer PKD:

— dzia∏; 2

— grupa; 2

— klasa; 2

b) opis przedmiotu dzia∏alnoÊci; 180

12. W polach zawierajàcych informacje o z∏o˝onych
dokumentach:

— nazwa typu dokumentu; 254

— oznaczenie okresu, za jaki z∏o˝ono dokument;
100

13. W polach zawierajàcych dane na temat zaleg∏oÊci:

a) oznaczenie charakteru zaleg∏oÊci; 254

b) nazwa organu prowadzàcego egzekucj´; 180

c) nazwa organu wystawiajàcego tytu∏ wykonaw-
czy; 180

d) nazwa organu wydajàcego prawomocne orze-
czenie o zakoƒczeniu egzekucji; 180

e) okreÊlenie sposobu zakoƒczenia egzekucji; 180

14. W polach zawierajàcych informacj´ o podstawie
powo∏ania kuratora; 2000

15. W polach zawierajàcych dane o zarzàdzie komisa-
rycznym lub przymusowym:

a) czas, na jaki zosta∏ powo∏any zarzàd komisa-
ryczny; 100

b) rodzaj zarzàdu; 254

16. W polach zawierajàcych informacj´ o post´powa-
niu upad∏oÊciowym, uk∏adowym i naprawczym:

a) sposób zakoƒczenia post´powania upad∏oÊcio-
wego; 230

b) sposób zakoƒczenia post´powania uk∏adowe-
go; 230
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c) sposób prowadzenia post´powania upad∏oÊcio-
wego; 230

d) sposób zakoƒczenia post´powania naprawcze-
go; 230

17. W polach zawierajàcych informacje dla spó∏ek ka-
pita∏owych:

— oznaczenie pisma przeznaczonego do og∏oszeƒ
spó∏ki; 100

18. Pola zawierajàce dat´ nale˝y wype∏niç w formacie:
dd.mm.rrrr; 10

19. W polu dotyczàcym okresu, na jaki orzeczono za-
kaz prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej na ra-
chunek w∏asny oraz pe∏nienia funkcji reprezentan-
ta lub pe∏nomocnika; 200

20. W pozosta∏ych polach; 2000

21. W polach pozosta∏ych zawierajàcych znaki liczbo-
we:

— sygnatura sprawy:

* prefiks; 8

* nr kolejny sprawy w roku; 6

* dwie ostatnie cyfry roku; 2

* liczba kontrolna; 3

— numer PESEL; 11

— numer KRS; 10

— numer REGON; 9

— numer NIP; 10




