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Na podstawie art. 48, 54 i 60 ust. 2 ustawy z dnia 
20 sierpnia 1997  r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.1)) zarzą-
dza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§  1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób 
prowadzenia rejestru przedsiębiorców, rejestru sto-
warzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodo-
wych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakła-
dów opieki zdrowotnej i rejestru dłużników niewypła-
calnych, a także szczegółową treść wpisów w tych re-
jestrach.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)  ustawie — rozumie się przez to ustawę z  dnia 
20  sierpnia 1997  r. o  Krajowym Rejestrze Sądo-
wym;

2)  sądzie prowadzącym rejestr — rozumie się przez 
to sąd prowadzący rejestr sądowy przed 1 stycznia 
2001  r. lub sąd rejestrowy przechowujący akta 
podmiotu.

§ 3. 1. Ilekroć przepisy rozporządzenia pozostawia-
ją wnioskodawcy wybór pomiędzy wpisaniem nazwi-
ska, nazwy lub firmy, należy wpisać odpowiednio:

1) dla osoby fizycznej — nazwisko;

2) dla spółki prawa handlowego — firmę spółki;

3) dla pozostałych podmiotów — nazwę.

2. Ilekroć przepisy rozporządzenia pozostawiają 
wnioskodawcy wybór pomiędzy wpisaniem numeru 
PESEL a  numeru REGON, należy wpisać odpowied-
nio:

1)  dla osoby fizycznej — numer PESEL;

2)  dla pozostałych podmiotów — numer REGON.

3. Numeru KRS nie wpisuje się dla osób fizycz-
nych.

4. Podmiot inny niż osoba fizyczna wpisuje się do 
Krajowego Rejestru Sądowego w określonym charak-
terze lub jako pełniący określoną funkcję, o ile na pod-
stawie przepisów szczególnych może on występować 
w tym charakterze lub pełnić tę funkcję.

5. Ilekroć w dziale 2 rejestru przedsiębiorców lub 
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i  zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej jest mowa o organie 
nadzoru, należy wpisać — w  oparciu o  akt prawny 
określający organizację danego podmiotu — organ 
wskazany jako organ nadzoru bądź organ tego pod-
miotu, który wykonuje czynności (funkcje) wewnętrz-
ne nadzorcze, kontrolne, choćby posiadał inną nazwę. 
W  przypadku samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej należy wpisać radę społeczną, 
o której jest mowa w art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, 
z późn. zm.2)).

§ 4. 1. Sądy, prowadząc Krajowy Rejestr Sądowy, 
wydają orzeczenia o  wpisie, wykonują je w  central-
nych urządzeniach rejestrowych Krajowego Rejestru 
Sądowego, wprowadzając wynikające z nich dane do 
działających w  sądach systemów informatycznych 
oraz prowadzą i udostępniają akta rejestrowe. 

2. Utrzymanie centralnych urządzeń rejestrowych 
zapewnia Centrala Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5. 1. Rejestr przedsiębiorców obejmuje 6 działów 
podzielonych na rubryki, podrubryki i pola. Szczegóło-
wą zawartość rejestru określa rozdział 4 niniejszego 
rozporządzenia.

2. Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji spo-
łecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej obejmuje 
6 działów podzielonych na rubryki, podrubryki i pola. 
Szczegółową zawartość rejestru określa rozdział 5 ni-
niejszego rozporządzenia.

3. Rejestr dłużników niewypłacalnych jest podzie-
lony na rubryki i pola. Szczegółową zawartość rejestru 
określa rozdział 6 niniejszego rozporządzenia.

4. Wpis dotyczący danych zawartych w  jednym 
polu następuje poprzez zmianę całości zawartości te-
go pola.

5. Jeżeli dla danego podmiotu nie występuje oko-
liczność, dla której wpisania jest przewidziane oddziel-
ne pole, pola tego nie wypełnia się.

§ 6. W postanowieniu o wpisie do Krajowego Re-
jestru Sądowego sąd rejestrowy szczegółowo określa 
jego treść, ze wskazaniem odpowiednio działu, rubry-
ki, podrubryki i  pola, w  którym należy ujawnić po-
szczególny wpis.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru 
Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w  Dz.  U. z  2008  r. Nr  141, poz.  888, z  2009  r. 
Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620 oraz 
z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 142, poz. 828, 
Nr 144, poz. 851 i Nr 232, poz. 1378.

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z  2011  r. Nr  149, poz.  887, Nr  174, poz.  1039 i  Nr  185, 
poz. 1092.



Dziennik Ustaw Nr 273 — 15792 — Poz. 1616

 

§  7.  1. Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 
dokonuje się wielkimi literami z  użyciem znaków pi-
sarskich ujętych w tablicy znaków pisarskich.

2. Tablicę znaków pisarskich, o  której mowa 
w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. W  wypadku wystąpienia w  imieniu, nazwisku, 
nazwie lub adresie znaku pisarskiego niewystępujące-
go w  tablicy znaków pisarskich, o  której mowa 
w ust. 1, wpisu dokonuje się zgodnie z zasadami okreś- 
lonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Maksymalną liczbę znaków pisarskich w  po-
szczególnych polach Krajowego Rejestru Sądowego 
określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
 

Rozdział 2

Postępowanie w sprawach: rejestru 
przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 

oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej i rejestru dłużników niewypłacalnych

§ 8. 1. Każdego przedsiębiorcę, stowarzyszenie, in-
ną organizację społeczną lub zawodową, fundację, sa-
modzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej wpisuje 
się w  Krajowym Rejestrze Sądowym pod oddzielną 
pozycją rejestru oznaczoną numerem, zwanym dalej 
„numerem KRS”.

2. Dłużnika wraz z pozostałymi danymi podlegają-
cymi wpisowi do rejestru dłużników niewypłacalnych 
wpisuje się każdorazowo do rejestru pod oddzielną 
pozycją, oznaczoną numerem, zwanym dalej „nume-
rem RDN”. Pod jednym numerem RDN można ujaw-
nić wielu wierzycieli, jeżeli są uprawnieni w stosunku 
do dłużnika solidarnie.

§ 9. 1. Sąd rejestrowy sprawdza poprawność da-
nych wskazanych we wniosku o wpis do Krajowego 
Rejestru Sądowego, wymienionych w art. 35 ustawy.

2. Sąd bada merytoryczną zgodność przedmiotu 
działalności zawartego w umowie lub statucie z przed-
miotem działalności zgłoszonym we wniosku o wpis. 
Opis słowny przedmiotu działalności podmiotu wska-
zany we wniosku nie musi pokrywać się z  opisem 
przedmiotu w Polskiej Klasyfikacji Działalności.

§ 10. 1. W przypadkach gdy we wniosku o wpis do 
Krajowego Rejestru Sądowego zamieszcza się dane 
Skarbu Państwa, należy podać szczegółowe dane do-
tyczące organu lub jednostki organizacyjnej reprezen-
tującej Skarb Państwa.

2. W przypadku gdy organ lub jednostka organiza-
cyjna reprezentująca Skarb Państwa nie posiada nu-
meru REGON, wymogi określone w art. 35 pkt 2 usta-
wy są zachowane poprzez podanie jej nazwy.

§  11.  1. W  przypadku gdy osoba, której dane 
umieszcza się w rejestrze, nie ma obowiązku posiada-
nia numeru PESEL lub REGON, wymogi określone 
w art. 35 ustawy są zachowane poprzez podanie od-
powiednio jej imienia i nazwiska, nazwy lub firmy.

2. Brak obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nale-
ży zaznaczyć przy złożeniu wniosku.

§ 12. 1. W przypadku określonym w art. 50 ustawy 
podmiot wpisany do rejestru, o którym mowa w roz-
dziale 3 ustawy, zachowuje dotychczasowy numer 
KRS.

2. Zmiany danych dla podmiotu, o którym mowa 
w  ust.  1, są dokonywane jednocześnie w  rejestrze 
przedsiębiorców i  rejestrze stowarzyszeń, innych or-
ganizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz sa-
modzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

3. W przypadku późniejszej rejestracji w rejestrze 
przedsiębiorców podmiotu zarejestrowanego w reje-
strze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i  zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej, do rejestru przed-
siębiorców są wpisywane aktualne dane z właściwe-
go rejestru.

4. W  przypadku uchylenia wpisu obejmującego 
wykreślenie z  rejestru przedsiębiorców przedsiębior-
cy, o którym mowa w art. 36 pkt 13 ustawy, w  reje-
strze przedsiębiorców ujawnia się aktualne dane tego 
podmiotu.

§  13.  1. Podmiot, który powstał w  wyniku prze-
kształcenia, podziału lub połączenia innych podmio-
tów, jest wpisywany pod nowym numerem KRS.

2. W  przypadku przekształcenia spółki cywilnej 
w spółkę handlową lub osoby fizycznej prowadzącej 
we własnym imieniu działalność gospodarczą w spół-
kę kapitałową, w dziale 1 w rubryce szóstej dla spółki 
powstałej w wyniku przekształcenia nie wypełnia się 
podrubryki pierwszej.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, w dziale 1, 
w  rubryce szóstej pole drugie powinno zawierać 
wskazanie przyczyny przekształcenia, z zaznaczeniem, 
czy wpis nastąpił na podstawie art. 26 § 4 albo art. 551 
§ 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, oraz wskazanie 
wszystkich wspólników przekształcanej spółki cywil-
nej lub osoby fizycznej wraz z podaniem nazwy, pod 
którą wykonują działalność gospodarczą, i numerów, 
pod którymi są wpisani w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym albo innych rejestrach lub ewidencjach. 

§  14. W  przypadku gdy do rejestru przedsiębior-
ców wpisuje się dane, o których mowa w art. 41 pkt 4 
i 5 oraz art. 44 ust. 1 pkt 5 ustawy, sąd dokonuje odpo-
wiedniego wpisu z urzędu do rejestru dłużników nie-
wypłacalnych stosownie do art. 55 ustawy.

§ 15. 1. W przypadku wpisu w rejestrze przedsię-
biorców prokury łącznej, w polu rodzaj prokury należy 
ujawnić także sposób jej wykonywania.

2. W przypadku wpisu w rejestrze przedsiębiorców 
prokury oddziałowej, w  polu rodzaj prokury należy  
także wpisać dokładne oznaczenie oddziału przedsię-
biorstwa, do którego zakresu spraw prokura została 
ograniczona. Nazwa oddziału powinna być tożsama 
z nazwą oddziału ujawnioną w rejestrze.
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§ 16. 1. W dziale 5 rejestru przedsiębiorców wpisu-
je się kuratora ustanowionego w trybie art. 26 ustawy 
oraz innych kuratorów ustanowionych na podstawie 
przepisów szczególnych.

2. W dziale 5 rejestru stowarzyszeń, innych organi-
zacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samo-
dzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
wpisuje się kuratorów ustanowionych na podstawie 
przepisów szczególnych.

§  17. W  przypadku rejestracji w  Krajowym Reje-
strze Sądowym nowego podmiotu, który na podsta-
wie odrębnych przepisów ma obowiązek składania 
wniosku o  wpis do krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodowej na podstawie prze-
pisów o statystyce publicznej, wnioskodawca, po uzys- 
kaniu numeru REGON, jest obowiązany złożyć wnio-
sek w przedmiocie wpisu numeru REGON. 

Rozdział 3

Informacje o wpisach dla wszystkich podmiotów

§  18. Dla każdego wpisu w  pozycji rejestru za-
mieszcza się następujące dane:

1)  numer kolejny wpisu;

2)  oznaczenie sądu dokonującego wpisu;

3)  sygnaturę sprawy o wpis;

4)  datę dokonania wpisu;

5)  dla wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych 
datę złożenia wniosku o wpis, jeżeli wpisu dokona-
no na wniosek;

6)  rodzaj wpisu, co obejmuje jeden z następujących 
rodzajów wpisu:

a)  rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, co 
obejmuje rejestrację w  rejestrze przedsiębior-
ców, rejestrację w  rejestrze stowarzyszeń, in-
nych organizacji społecznych i  zawodowych, 
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakła-
dów opieki zdrowotnej, lub w rejestrze przedsię-
biorców i w  rejestrze stowarzyszeń, innych or-
ganizacji społecznych i  zawodowych, fundacji 
oraz samodzielnych publicznych zakładów opie-
ki zdrowotnej,

b)  wpis podmiotu będącego stowarzyszeniem, in-
ną organizacją społeczną lub zawodową, funda-
cją do rejestru przedsiębiorców,

c)  wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Są-
dowego,

d)  wykreślenie podmiotu będącego stowarzysze-
niem, inną organizacją społeczną lub zawodo-
wą, fundacją z rejestru przedsiębiorców,

e)  wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypła-
calnych,

f)  zmiana danych w  rejestrze, w  miarę potrzeby 
określona jako:

—  sprostowanie wpisu,

—  uzupełnienie wpisu,

—  wpis dokonany w wyniku rozpoznania środ-
ków zaskarżania,

—  wpis z  urzędu na podstawie art.  12 ust.  3 
i art. 24 ust. 3 i 4 ustawy,

g)  uchylenie wpisu wykreślającego podmiot;

7)  wzmiankę o nieprawomocności wpisu;

8)  datę uprawomocnienia.

§ 19. Dla wpisów postanowień co do istoty sprawy 
skutecznych i wykonalnych z chwilą ich wydania oraz 
dla wpisów, o których mowa w art. 20 ust. 2a ustawy, 
nie zamieszcza się danych, o  których mowa w  §  18 
pkt 7 i 8.

Rozdział 4

Wpisy w rejestrze przedsiębiorców
Przepisy szczegółowe dla poszczególnych rodzajów 

przedsiębiorców

Oddział 1

Spółki jawne, komandytowe i partnerskie

§ 20. W dziale 1 rejestru przedsiębiorców dla spół-
ki jawnej, spółki komandytowej i  spółki partnerskiej 
wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej:

a)  w polu pierwszym — oznaczenie formy prawnej 
podmiotu: odpowiednio wyrazy „spółka jaw-
na”, „spółka komandytowa” lub „spółka part-
nerska”,

b)  w  polu drugim — numer REGON oraz numer 
NIP; przy wniosku o rejestrację nowego przed-
siębiorcy pole może pozostać niewypełnione,

c)  w polu trzecim — firmę, pod którą spółka działa,

d)  w polu czwartym — dane o wcześniejszej reje-
stracji, co obejmuje: nazwę rejestru — „RHA”, 
nazwę sądu prowadzącego rejestr, numer w re-
jestrze,

e)  w polu piątym — informację, czy przedsiębiorca 
prowadzi działalność gospodarczą z  innymi 
podmiotami na podstawie umowy spółki cywil-
nej,

f)  w polu szóstym — informację, czy podmiot po-
siada status organizacji pożytku publicznego;

2) w rubryce drugiej:

a) w polu pierwszym — siedzibę spółki,

b) w polu drugim — adres spółki, 

c) w polu trzecim — adres poczty elektronicznej, 

d) w polu czwartym — adres strony internetowej;

3)  w rubryce trzeciej — dane posiadanych przez spół-
kę oddziałów:

a) w polu pierwszym — firmę oddziału,

b) w polu drugim — siedzibę oddziału,

c) w polu trzecim — adres oddziału;
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4) w rubryce czwartej — informacje o umowie:

w  polu pierwszym — informacje o  zawarciu lub 
zmianie umowy spółki, co obejmuje: datę zawar-
cia lub zmiany umowy oraz, jeżeli umowa została 
zawarta w formie aktu notarialnego — oznaczenie 
notariusza i numer repertorium, w przypadku zaś 
zmiany umowy — także oznaczenie zmienionych 
paragrafów umowy, a w wypadku ustalenia nowe-
go tekstu umowy spółki — zaznaczenie tej okolicz-
ności;

5)  w  rubryce piątej: w polu pierwszym — okres, na 
jaki została utworzona spółka; jeżeli spółka została 
utworzona na czas nieoznaczony, wpisuje się wy-
razy „na czas nieoznaczony”;

6)  w  rubryce szóstej — dane o sposobie powstania 
spółki, jeżeli powstała przez przekształcenie:

a)  w  polu pierwszym — określenie okoliczności, 
o których mowa w art. 38 pkt 1 lit. f ustawy, co 
obejmuje — przekształcenie,

b)  w polu drugim — opis sposobu powstania spół-
ki w  wyniku przekształcenia oraz informację 
o uchwale,

c)  w podrubryce pierwszej — oznaczenie podmio-
tu, z  którego powstała spółka w  wyniku prze-
kształcenia:

—  w polu pierwszym — nazwę lub firmę,

—  w polu drugim — nazwę rejestru, w którym 
podmiot był zarejestrowany,

—  w  polu trzecim — numer w  rejestrze; jeżeli 
podmiot był zarejestrowany w Krajowym Re-
jestrze Sądowym, należy wpisać numer KRS,

—  w polu czwartym — nazwę sądu prowadzące-
go rejestr,

—  w polu piątym — numer REGON;

7)  w rubryce siódmej — dane wspólników lub part-
nerów:

1. dla spółki jawnej — dane wspólników:

a)  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

b)  w polu drugim — imiona,

c)  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

d)  w polu czwartym — numer KRS,

e)  w  polu piątym — informację, czy wspólnik 
pozostaje w  związku małżeńskim; jeżeli nie 
pozostaje, to pól 6 i 7 nie wypełnia się,

f)  w polu szóstym — informację, czy została za-
warta małżeńska umowa majątkowa,

g)  w polu siódmym — informację, czy powstała 
rozdzielność majątkowa między małżonkami,

h)  w polu ósmym — informację o ograniczonej 
zdolności wspólnika do czynności prawnych, 
w przypadku gdy taka okoliczność ma miej-
sce,

2.  dla spółki partnerskiej — dane partnerów:

a)  w polu pierwszym — nazwisko,

b)  w polu drugim — imiona,

c)  w polu trzecim — numer PESEL,

d)  w polu czwartym — zaznaczenie okoliczności, 
że partner ponosi odpowiedzialność w grani-
cach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spó-
łek handlowych,

e)  w polu piątym — informację, czy partner po-
zostaje w związku małżeńskim; jeżeli nie po-
zostaje, to pól 6 i 7 nie wypełnia się,

f)  w polu szóstym — informację, czy została za-
warta małżeńska umowa majątkowa,

g)  w polu siódmym — informację, czy powstała 
rozdzielność majątkowa między małżonkami,

h)  w polu ósmym — informację o ograniczonej 
zdolności partnera do czynności prawnych, 
w przypadku gdy taka okoliczność ma miej-
sce,

3. dla spółki komandytowej — dane wspólników:

 a)  w polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub 
firmę,

 b)  w polu drugim — imiona,

 c)  w polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

 d)  w polu czwartym — numer KRS,

 e)  w polu piątym — informację, czy wspólnik 
pozostaje w związku małżeńskim; jeżeli nie 
pozostaje, to pól 6 i 7 nie wypełnia się,

 f)  w  polu szóstym — informację, czy została 
zawarta małżeńska umowa majątkowa,

 g)  w polu siódmym — informację, czy powsta-
ła rozdzielność majątkowa między małżon-
kami,

 h)  w polu ósmym — informację o ograniczo-
nej zdolności wspólnika do czynności praw-
nych, w przypadku gdy taka okoliczność ma 
miejsce,

 i)  w  polu dziewiątym — informację, czy 
wspólnik jest komandytariuszem,

 j)  w  polu dziesiątym — wysokość sumy ko-
mandytowej,

 k)  w polu jedenastym — wartość wkładu umó-
wionego,

 l)  w polu dwunastym — zaznaczenie, czy jest 
w tym wkład niepieniężny,

 m)  w podrubryce pierwszej:

  —  w  polu pierwszym — wartość wkładu 
wniesionego,

  —  w polu drugim — zaznaczenie okoliczno-
ści, czy jest to wkład niepieniężny,

 n)  w podrubryce drugiej:

  —  w  polu pierwszym — wartość wkładu 
zwróconego,

  —  w polu drugim — zaznaczenie okoliczno-
ści, czy jest to zwrot wkładu niepienięż-
nego.
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§  21.  1. W  przypadku gdy w  rubryce 3, 4, 7 lub 
w podrubryce 1 lub 2 rubryki 7 zachodzi konieczność 
wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczą-
ce każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej 
rubryce lub podrubryce.

2. Pól od 5 do 8 rubryki 7 dla spółki jawnej i spółki 
komandytowej nie wypełnia się, jeżeli wspólnik nie 
jest osobą fizyczną.

3. Pól 10, 11 i 12 oraz podrubryk 1 i 2 rubryki 7 dla 
spółki komandytowej nie wypełnia się, jeżeli wspólnik 
nie jest komandytariuszem.

§ 22. W dziale 2 rejestru przedsiębiorców dla spół-
ki jawnej, spółki komandytowej i  spółki partnerskiej 
wpisuje się:

1)  w  rubryce pierwszej — uprawnionych do repre-
zentowania spółki:

a)  w polu pierwszym — wyrazy „wspólnicy repre-
zentujący spółkę”, a  w  przypadku spółki part-
nerskiej — nazwę organu uprawnionego do re-
prezentowania spółki, jeżeli został powołany,

b)  w polu drugim — sposób reprezentacji spółki, 
co obejmuje sposób reprezentowania spółki 
przez wspólników lub zarząd i przez prokuren-
tów,

c)  w  podrubryce pierwszej — dane wspólników  
reprezentujących spółkę lub osób wchodzących 
w skład zarządu:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS,

—  w polu piątym — funkcję w organie reprezen-
tującym; pole pozostaje niewypełnione dla 
spółki jawnej, spółki komandytowej i  spółki 
partnerskiej, w której zarząd nie został powo-
łany;

2)  w rubryce drugiej dla spółki jawnej, spółki koman-
dytowej i  spółki partnerskiej nie dokonuje się  
wpisów;

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.

§ 23. W przypadku gdy w podrubryce 1 rubryki 1 
lub w rubryce 3 zachodzi konieczność wpisania więcej 
niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich 
wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce.

§ 24. W dziale 3 rejestru przedsiębiorców dla spół-
ki jawnej, spółki komandytowej i  spółki partnerskiej 
wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej: w polu pierwszym — przed-
miot działalności przedsiębiorcy według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD), określony rodza-
jem działalności;

2)  w rubryce drugiej — wzmianki o złożonych doku-
mentach:

a)  w polu pierwszym — wzmiankę o złożeniu rocz-
nego sprawozdania finansowego, co obejmuje: 
okres, za jaki złożono dokument, i datę jego zło-
żenia,

b)  w  polu drugim — wzmiankę o  złożeniu opinii 
biegłego rewidenta, co obejmuje: okres, za jaki 
złożono opinię,

c)  w polu trzecim — wzmiankę o złożeniu uchwały 
lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozda-
nia finansowego, co obejmuje: okres, za jaki zło-
żono dokument,

d)  w polu czwartym — nie dokonuje się wpisów;

3)  w rubryce trzeciej — wzmianki o złożonych doku-
mentach grupy kapitałowej:

a)  w polu pierwszym — wzmiankę o złożeniu rocz-
nego skonsolidowanego sprawozdania finanso-
wego, co obejmuje okres, za jaki złożono doku-
ment, i datę jego złożenia,

b)  w  polu drugim — wzmiankę o  złożeniu opinii 
biegłego rewidenta, co obejmuje okres, za jaki 
złożono opinię,

c)  w polu trzecim — wzmiankę o złożeniu uchwały 
lub postanowienia o  zatwierdzeniu rocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
co obejmuje okres, za jaki złożono dokument,

d)  w polu czwartym — wzmiankę o złożeniu spra-
wozdania z działalności spółki dominującej, co 
obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie;

4)  w rubryce czwartej — przedmiot działalności sta-
tutowej organizacji pożytku publicznego:

a)  w polu pierwszym — odpłatna działalność sta-
tutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD), określona rodzajem działalności,

b)  w polu drugim — nieodpłatna działalność statu-
towa według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD), określona rodzajem działalności.

§ 25. 1. W przypadku gdy w rubryce 1 zachodzi ko-
nieczność wpisania więcej niż jednego elementu, da-
ne dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno odpo-
wiednio w rubryce 1.

2. W przypadku gdy w rubryce 2 i 3 zachodzi ko-
nieczność wpisania informacji o dokumentach za ko-
lejne okresy, informacje o tych faktach wpisuje się ko-
lejno w odpowiednich polach rubryki 2 i 3.

3. W przypadku gdy w rubryce 4 zachodzi koniecz-
ność wpisania więcej niż jednej działalności, to infor-
macje o nich wpisuje się kolejno w odpowiednich po-
lach rubryki 4.
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§  26. W  dziale 4 rejestru przedsiębiorców dla 
przedsiębiorcy — spółki jawnej, spółki komandytowej 
i spółki partnerskiej wpisuje się:

1)  w  rubryce pierwszej — dane o  zaległościach po-
datkowych, celnych oraz zaległościach na rzecz 
ZUS objętych egzekucją, jeżeli dochodzona należ-
ność nie została uiszczona w  terminie 60 dni od 
daty wszczęcia egzekucji:

a)  w polu pierwszym — oznaczenie charakteru za-
ległości, co obejmuje: zaległość podatkową, cel-
ną, na rzecz ZUS,

b)  w polu drugim — oznaczenie organu wystawia-
jącego tytuł wykonawczy, datę wszczęcia egze-
kucji i numer tytułu wykonawczego,

c)  w polu trzecim — wysokość zaległości,

d)  w  polu czwartym — informacje o  zakończeniu 
egzekucji, co obejmuje: określenie sposobu za-
kończenia egzekucji, nazwę organu wydającego 
prawomocne orzeczenie o zakończeniu egzeku-
cji, datę tego orzeczenia;

2)  w  rubryce drugiej — wierzycieli przedsiębiorcy 
oraz ich wierzytelności, jeżeli posiadają tytuł wy-
konawczy wystawiony przeciwko przedsiębiorcy 
i nie zostali zaspokojeni w terminie 30 dni od daty 
wezwania do spełnienia świadczenia:

a)  w polu pierwszym — informacje o tytule wyko-
nawczym, co obejmuje: nazwę organu wydają-
cego tytuł wykonawczy, datę wydania tytułu 
wykonawczego, sygnaturę sprawy; w wypadku 
tytułów egzekucyjnych niepochodzących od są-
du określa się nazwę sądu nadającego klauzulę 
wykonalności, datę nadania klauzuli wykonal-
ności i sygnaturę sprawy o nadanie klauzuli wy-
konalności,

b)  w polu drugim — kwotę wierzytelności, w przy-
padku wierzytelności pieniężnych, lub opis wie-
rzytelności, w przypadku wierzytelności niepie-
niężnych,

c)  w polu trzecim — jeżeli jest to wierzytelność so-
lidarna, zaznaczenie tej okoliczności,

d)  w podrubryce pierwszej — dane wierzycieli:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS;

3)  w rubryce trzeciej — informacje o zabezpieczeniu 
majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie 
ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogło-
szenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek nie-
wypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspoko-
jenie kosztów postępowania, co obejmuje:

a)  w  polu pierwszym — informacje o  oddaleniu 
wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, 
że majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokoje-
nie kosztów postępowania, co obejmuje: nazwę 
sądu, datę postanowienia, sygnaturę sprawy. 
W polu pierwszym dokonuje się wpisów wyni-
kających z  ustawy z  dnia 28 lutego 2003  r. — 
Prawo upadłościowe i naprawcze,

b)  w polu drugim — informacje o zabezpieczeniu 
majątku dłużnika w postępowaniu w przedmio-
cie ogłoszenia upadłości, co obejmuje: nazwę 
sądu, datę postanowienia, sygnaturę sprawy 
i sposób zabezpieczenia;

4)  w  rubryce czwartej — informacje o  umorzeniu 
prowadzonej przeciwko przedsiębiorcy egzekucji 
z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy 
wyższej od kosztów egzekucyjnych, co obejmuje: 
w polu pierwszym — nazwę organu prowadzące-
go egzekucję, datę postanowienia, sygnaturę 
sprawy.

§  27. W  przypadku gdy w  rubryce 1, 2, 3, 4 lub 
w  podrubryce pierwszej rubryki 2 zachodzi koniecz-
ność wpisania więcej niż jednego elementu, dane do-
tyczące każdego z  nich wpisuje się kolejno w  odpo-
wiedniej rubryce lub podrubryce.

§ 28. W dziale 5 rejestru przedsiębiorców dla spół-
ki jawnej, spółki komandytowej i  spółki partnerskiej 
nie dokonuje się wpisów.

§ 29. W dziale 6 rejestru przedsiębiorców dla spół-
ki jawnej, spółki komandytowej i  spółki partnerskiej 
wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej — informacje o likwidacji:

a)  w polu pierwszym — informacje o otwarciu li-
kwidacji:

—  w przypadku otwarcia likwidacji orzeczeniem 
sądu — nazwę sądu prowadzącego postępo-
wanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

—  w  przypadku otwarcia likwidacji uchwałą — 
datę podjęcia uchwały, numer uchwały, a je-
żeli uchwała została podjęta w  formie aktu 
notarialnego, to datę jego sporządzenia, 
oznaczenie notariusza i numer repertorium,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu li-
kwidacji, co obejmuje: datę zakończenia likwi-
dacji oraz informację o  sposobie jej zakończe-
nia,

c)  w  polu trzecim — sposób reprezentacji spółki 
przez likwidatorów,

d)  w podrubryce pierwszej — dane likwidatorów: 

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS;

2)  w rubryce drugiej — informacje o rozwiązaniu lub 
unieważnieniu spółki:

a)  w  polu pierwszym — określenie okoliczności, 
o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy, co 
obejmuje: rozwiązanie lub unieważnienie spółki,

b)  w polu drugim — informacje o rozwiązaniu lub 
unieważnieniu spółki, co obejmuje: wskazanie 
przyczyny rozwiązania, wskazanie, czy rozwią-
zanie lub unieważnienie nastąpiło orzeczeniem 
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sądu czy uchwałą, oraz odpowiednio: nazwę są-
du prowadzącego postępowanie, datę wydania 
prawomocnego orzeczenia, sygnaturę sprawy, 
datę podjęcia uchwały, numer uchwały, a jeżeli 
uchwała została podjęta w formie aktu notarial-
nego, to datę sporządzenia aktu notarialnego 
zawierającego uchwałę, oznaczenie notariusza, 
numer repertorium;

3)  w rubryce trzeciej — informacje o połączeniu lub 
przekształceniu spółki:

a)  w  polu pierwszym — określenie okoliczności, 
o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy, co 
obejmuje jedną z następujących okoliczności:

—  przekształcenie w inną spółkę handlową,

—  przejęcie przez inną spółkę,

b)  w polu drugim — opis sposobu połączenia lub 
przekształcenia spółki oraz informacje o uchwale,

c)  w  podrubryce pierwszej — dane podmiotu 
przejmującego spółkę lub podmiotu powstałe-
go w  wyniku połączenia lub przekształcenia 
spółki:

—  w polu pierwszym — nazwę lub firmę,

—  w polu drugim — nazwę rejestru, w którym 
podmiot jest zarejestrowany,

—  w  polu trzecim — numer w  rejestrze; jeżeli 
podmiot jest zarejestrowany w  Krajowym 
Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer 
KRS,

—  w polu czwartym — nazwę sądu prowadzące-
go rejestr,

—  w polu piątym — numer REGON;

4)  w rubryce czwartej — informacje o postępowaniu 
upadłościowym:

a)  w  polu pierwszym — informacje o  ogłoszeniu 
upadłości, co obejmuje: nazwę sądu prowadzą-
cego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę 
sprawy,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu po-
stępowania upadłościowego, co obejmuje: spo-
sób zakończenia, datę zakończenia postępo- 
wania,

c)  w  polu trzecim — określenie sposobu prowa-
dzenia postępowania upadłościowego, co obej-
muje: informacje o  prowadzeniu upadłości 
z  możliwością zawarcia układu lub upadłości 
obejmującej likwidację majątku dłużnika,

d)  w  polu czwartym — informacje o  uchyleniu 
układu zawartego w postępowaniu upadłościo-
wym z  możliwością zawarcia układu, co obej-
muje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę 
sprawy,

e)  w podrubryce pierwszej — dane syndyka:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS,

f)  w podrubryce drugiej — dane osoby powołanej 
w toku postępowania upadłościowego:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS,

—  w polu piątym — określenie osoby, co obej-
muje jedną z następujących funkcji: „zarząd-
ca przymusowy”, „nadzorca sądowy”, „za-
rządca”, „zarządca zagraniczny”, „osoba po-
wołana w toku postępowania upadłościowe-
go do reprezentowania upadłego”;

5)  w  rubryce piątej — informacje o  postępowaniu 
układowym prowadzonym na podstawie rozpo-
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z  dnia 
24 października 1934 r. — Prawo o postępowaniu 
układowym:

a)  w polu pierwszym — informacje o otwarciu po-
stępowania układowego, co obejmuje: nazwę 
sądu prowadzącego postępowanie, datę orze-
czenia, sygnaturę sprawy,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu po-
stępowania układowego, co obejmuje: sposób 
zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c)  w polu trzecim — informacje o uchyleniu ukła-
du, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, 
sygnaturę sprawy;

6)  w  rubryce szóstej — informacje o  postępowaniu 
naprawczym:

a)  w  polu pierwszym — informacje o  wszczęciu 
postępowania naprawczego, co obejmuje: na-
zwę sądu prowadzącego postępowanie napraw-
cze, datę wszczęcia postępowania naprawcze-
go, sygnaturę sprawy,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu po-
stępowania naprawczego, co obejmuje: sposób 
zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c)  w polu trzecim — informacje o uchyleniu ukła-
du, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, 
sygnaturę sprawy,

d)  w podrubryce pierwszej — dane nadzorcy sądo-
wego:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS;

7)  w  rubryce siódmej — informację o  zawieszeniu  
albo wznowieniu wykonywania działalności gos- 
podarczej:

a)  w  polu pierwszym — datę rozpoczęcia zawie-
szenia wykonywania działalności,

b)  w polu drugim — datę wznowienia wykonywa-
nia działalności.



Dziennik Ustaw Nr 273 — 15798 — Poz. 1616

 

§ 30. 1. W przypadku gdy w rubryce 1, 3, 4, 5, 6, 
w podrubryce 1 rubryki 1 lub podrubryce 1 i 2 rubryki 4 
zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego ele-
mentu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się ko-
lejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.

2. W przypadku gdy w rubryce 7 zachodzi koniecz-
ność wpisania kolejnych informacji o zawieszeniu al-
bo wznowieniu wykonywania działalności gospodar-
czej, informacje te wpisuje się kolejno w  odpowied-
nich polach rubryki 7.

§  31. Dla spółki przekształcanej lub podlegającej 
połączeniu dane wpisywane w rubryce 3 w polach 1 
i 2 wpisuje się na wniosek po zgłoszeniu do sądu reje-
strowego uchwały o łączeniu, podziale lub przekształ-
ceniu. Dane w podrubryce 1 rubryki 3 wpisuje się na 
wniosek lub z urzędu, jeżeli spółka jest z urzędu wy-
kreślana z  rejestru, po wpisaniu do rejestru skutków 
połączenia, podziału lub przekształcenia.

Oddział 2

Europejskie zgrupowania interesów gospodarczych

§ 32. W dziale 1 rejestru przedsiębiorców dla euro-
pejskiego zgrupowania interesów gospodarczych 
wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej:

a)  w polu pierwszym — oznaczenie formy prawnej 
podmiotu: wyrazy „europejskie zgrupowanie 
interesów gospodarczych”,

b)  w  polu drugim — numer REGON oraz numer 
NIP; przy wniosku o rejestrację nowego przed-
siębiorcy pole może pozostać niewypełnione,

c)  w polu trzecim — firmę, pod którą europejskie 
zgrupowanie interesów gospodarczych działa,

d)  w  polu czwartym — dane o  poprzedniej reje-
stracji europejskiego zgrupowania interesów 
gospodarczych w innym państwie, co obejmu-
je: oznaczenie państwa, nazwę rejestru, nazwę 
organu prowadzącego rejestr oraz numer w re-
jestrze,

e)  w  polu piątym — informację, czy europejskie 
zgrupowanie interesów gospodarczych prowa-
dzi działalność gospodarczą z innymi podmiota-
mi na podstawie umowy spółki cywilnej,

f)  w polu szóstym — informację, czy podmiot po-
siada status organizacji pożytku publicznego;

2)  w rubryce drugiej:

a)  w  polu pierwszym — siedzibę europejskiego 
zgrupowania interesów gospodarczych,

b)  w polu drugim — adres europejskiego zgrupo-
wania interesów gospodarczych,

c)  w polu trzecim — adres poczty elektronicznej, 

d)  w polu czwartym — adres strony internetowej;

3)  w rubryce trzeciej — dane oddziałów posiadanych 
przez europejskie zgrupowanie interesów gospo-
darczych:

a)  w polu pierwszym — firmę oddziału,

b)  w polu drugim — siedzibę oddziału,

c)  w polu trzecim — adres oddziału;

4)  w rubryce czwartej — informacje o umowie: w po-
lu pierwszym — informacje o zawarciu lub zmia-
nie umowy europejskiego zgrupowania interesów 
gospodarczych, co obejmuje: datę zawarcia lub 
zmiany umowy oraz, jeżeli umowa została zawarta 
w formie aktu notarialnego — oznaczenie notariu-
sza i numer repertorium, w przypadku zaś zmiany 
umowy — także oznaczenie zmienionych paragra-
fów umowy, a w wypadku ustalenia nowego tekstu 
umowy spółki — zaznaczenie tej okoliczności;

5)  w  rubryce piątej: w polu pierwszym — okres, na 
jaki europejskie zgrupowanie interesów gospo-
darczych zostało utworzone; jeżeli europejskie 
zgrupowanie interesów gospodarczych zostało 
utworzone na czas nieoznaczony, wpisuje się wy-
razy „na czas nieoznaczony”;

6)  w rubryce szóstej — dane członków europejskiego 
zgrupowania interesów gospodarczych:

 a)  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

 b)  w polu drugim — imiona,

 c)  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer  
REGON,

 d)  w polu czwartym — numer KRS,

 e)  w polu piątym — formę prawną (w języku pań-
stwa siedziby),

 f)  w  polu szóstym — siedzibę statutową lub 
miejsce zamieszkania członka europejskiego 
zgrupowania interesów gospodarczych,

 g)  w polu siódmym — adres członka europejskie-
go zgrupowania interesów gospodarczych,

 h)  w polu ósmym — oznaczenie państwa, nazwę 
rejestru, w  którym członek europejskiego 
zgrupowania interesów gospodarczych jest 
zarejestrowany, nazwę organu prowadzącego 
rejestr oraz numer w rejestrze,

 i)  w polu dziewiątym — wzmiankę o klauzulach 
zwalniających członka europejskiego zgrupo-
wania interesów gospodarczych od odpowie-
dzialności za długi i  inne zobowiązania po-
wstałe przed przystąpieniem do europejskiego 
zgrupowania interesów gospodarczych,

 j)  w polu dziesiątym — informację, czy członek 
europejskiego zgrupowania interesów gospo-
darczych pozostaje w związku małżeńskim; je-
żeli nie pozostaje, to pól 11 i 12 nie wypełnia 
się,

 k)  w polu jedenastym — informację, czy została 
zawarta małżeńska umowa majątkowa,

 l)  w polu dwunastym — informację, czy powstała 
rozdzielność majątkowa między małżonkami,

 m)  w polu trzynastym — informację o ograniczo-
nej zdolności członka europejskiego zgrupo-
wania interesów gospodarczych do czynności 
prawnych w przypadku, gdy taka okoliczność 
ma miejsce.

§ 33. 1. W przypadku gdy w rubryce 3, 4 i 6 zacho-
dzi konieczność wpisania więcej niż jednego elemen-
tu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno 
w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.
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2. Pól od 10 do 13 rubryki 6 nie wypełnia się, jeżeli 
członek europejskiego zgrupowania interesów gospo-
darczych nie jest osobą fizyczną.

§ 34. W dziale 2 rejestru przedsiębiorców dla euro-
pejskiego zgrupowania interesów gospodarczych 
wpisuje się:

1)  w  rubryce pierwszej — uprawnionych do repre-
zentowania europejskiego zgrupowania interesów 
gospodarczych:

a)  w polu pierwszym — wyraz „zarządcy”,

b)  w polu drugim — sposób reprezentacji europej-
skiego zgrupowania interesów gospodarczych, 
co obejmuje sposób reprezentowania podmio-
tu przez zarządców, osoby fizyczne wyznaczone 
na przedstawicieli zarządców będących osoba-
mi prawnymi i przez prokurentów,

c)  w podrubryce pierwszej — dane zarządców lub 
osób fizycznych wyznaczonych na przedstawi-
cieli zarządców będących osobami prawnymi:

—  w polu pierwszym — nazwisko,

—  w polu drugim — imiona,

—  w polu trzecim — numer PESEL,

—  w polu czwartym — odpowiednio słowa: „za-
rządca”, „osoba fizyczna wyznaczona na 
przedstawiciela zarządcy będącego osobą 
prawną”;

2)  w rubryce drugiej dla europejskiego zgrupowania 
interesów gospodarczych nie dokonuje się wpi-
sów;

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.

§ 35. W przypadku gdy w podrubryce 1 rubryki 1 
lub w rubryce 3 zachodzi konieczność wpisania więcej 
niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich 
wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce.

§ 36. W dziale 3 rejestru przedsiębiorców dla euro-
pejskiego zgrupowania interesów gospodarczych 
wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej: w polu pierwszym — przed-
miot działalności przedsiębiorcy według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD), określony rodza-
jem działalności;

2)  w rubryce drugiej — wzmianki o złożonych doku-
mentach:

a)  w polu pierwszym — wzmiankę o złożeniu rocz-
nego sprawozdania finansowego, co obejmuje: 
okres, za jaki złożono dokument, i datę jego zło-
żenia,

b)  w  polu drugim — wzmiankę o  złożeniu opinii 
biegłego rewidenta, co obejmuje: okres, za jaki 
złożono opinię,

c)  w polu trzecim — wzmiankę o złożeniu uchwały 
lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozda-
nia finansowego, co obejmuje: okres, za jaki zło-
żono dokument,

d)  w polu czwartym — nie dokonuje się wpisów;

3)  w rubryce trzeciej — nie dokonuje się wpisów;

4)  w rubryce czwartej — przedmiot działalności sta-
tutowej organizacji pożytku publicznego:

a)  w polu pierwszym — odpłatną działalność sta-
tutową według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD), określoną rodzajem działalności,

b)  w polu drugim — nieodpłatną działalność statu-
tową według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD), określoną rodzajem działalności.

§ 37. 1. W przypadku gdy w rubryce 1 lub 4 zacho-
dzi konieczność wpisania więcej niż jednego elemen-
tu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno 
odpowiednio w rubryce 1 lub 4.

2. W przypadku gdy w rubryce 2 zachodzi koniecz-
ność wpisania informacji o  dokumentach za kolejne 
okresy, informacje o tych faktach wpisuje się kolejno 
w odpowiednich polach rubryki 2.

§ 38. W dziale 4 rejestru przedsiębiorców dla euro-
pejskiego zgrupowania interesów gospodarczych 
wpisuje się informacje wskazane w § 26 i § 27, przy 
czym przedsiębiorcę — spółkę jawną, spółkę koman-
dytową i  spółkę partnerską zastępuje europejskie 
zgrupowanie interesów gospodarczych.

§ 39. W dziale 5 rejestru przedsiębiorców dla euro-
pejskiego zgrupowania interesów gospodarczych nie 
dokonuje się wpisów.

§ 40. W dziale 6 rejestru przedsiębiorców dla euro-
pejskiego zgrupowania interesów gospodarczych 
wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej — informacje o likwidacji:

a)  w polu pierwszym — informacje o otwarciu li-
kwidacji:

—  w przypadku otwarcia likwidacji orzeczeniem 
sądu — nazwę sądu prowadzącego postępo-
wanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

—  w  przypadku otwarcia likwidacji uchwałą — 
datę podjęcia uchwały, numer uchwały, a je-
żeli uchwała została podjęta w  formie aktu 
notarialnego, to datę jego sporządzenia, 
oznaczenie notariusza i numer repertorium,

b)  w  polu drugim — informacje o  zakończeniu  
likwidacji, co obejmuje: datę zakończenia likwi-
dacji oraz informację o sposobie jej zakończenia,

c)  w polu trzecim — sposób reprezentacji zgrupo-
wania przez likwidatorów,

d)  w podrubryce pierwszej — dane likwidatorów:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS;
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2)  w rubryce drugiej — informacje o rozwiązaniu lub 
unieważnieniu europejskiego zgrupowania intere-
sów gospodarczych:

a)  w  polu pierwszym — określenie okoliczności, 
o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy, co 
obejmuje: rozwiązanie lub unieważnienie euro-
pejskiego zgrupowania interesów gospodarczych,

b)  w polu drugim — informacje o rozwiązaniu lub 
unieważnieniu europejskiego zgrupowania in-
teresów gospodarczych, co obejmuje: wskaza-
nie przyczyny rozwiązania, wskazanie, czy roz-
wiązanie lub unieważnienie nastąpiło orzecze-
niem sądu czy uchwałą, oraz odpowiednio: na-
zwę sądu prowadzącego postępowanie, datę 
wydania prawomocnego orzeczenia, sygnaturę 
sprawy, datę podjęcia uchwały, numer uchwa-
ły, a jeżeli uchwała została podjęta w formie ak-
tu notarialnego, to datę sporządzenia aktu nota-
rialnego zawierającego uchwałę, oznaczenie 
notariusza, numer repertorium;

3)  w  rubryce trzeciej — informacje o postępowaniu 
upadłościowym:

a)  w  polu pierwszym — informacje o  ogłoszeniu 
upadłości, co obejmuje: nazwę sądu prowadzą-
cego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę 
sprawy,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu po-
stępowania upadłościowego, co obejmuje: spo-
sób zakończenia, datę zakończenia postępowa-
nia,

c)  w  polu trzecim — określenie sposobu prowa-
dzenia postępowania upadłościowego, co obej-
muje: informacje o  prowadzeniu upadłości 
z  możliwością zawarcia układu lub upadłości 
obejmującej likwidację majątku dłużnika,

d)  w  polu czwartym — informacje o  uchyleniu 
układu zawartego w postępowaniu upadłościo-
wym z  możliwością zawarcia układu, co obej-
muje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę 
sprawy,

e)  w podrubryce pierwszej — dane syndyka:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS,

f)  w podrubryce drugiej — dane osoby powołanej 
w toku postępowania upadłościowego:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS,

—  w polu piątym — określenie osoby, co obej-
muje jedną z następujących funkcji: „zarząd-
ca przymusowy”, „nadzorca sądowy”, „za-
rządca”, „zarządca zagraniczny”, „osoba po-
wołana w toku postępowania upadłościowe-
go do reprezentowania upadłego”;

4)  w rubryce czwartej — informacje o postępowaniu 
naprawczym:

a)  w  polu pierwszym — informacje o  wszczęciu 
postępowania naprawczego, co obejmuje: na-
zwę sądu prowadzącego postępowanie napraw-
cze, datę wszczęcia postępowania naprawcze-
go, sygnaturę sprawy,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu po-
stępowania naprawczego, co obejmuje: sposób 
zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c)  w polu trzecim — informacje o uchyleniu ukła-
du, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, 
sygnaturę sprawy,

d)  w podrubryce pierwszej — dane nadzorcy sądo-
wego:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS;

5)  w rubryce piątej — informacje o zmianie siedziby 
europejskiego zgrupowania interesów gospodar-
czych:

a)  w polu pierwszym — wzmiankę o złożeniu pla-
nu przeniesienia siedziby,

b)  w  polu drugim — w  przypadku wykreślenia 
z uwagi na zmianę siedziby — informacje o pań-
stwie, do którego przeniesiono siedzibę euro-
pejskiego zgrupowania interesów gospodar-
czych, nazwę rejestru, do którego wpisano  
europejskie zgrupowanie interesów gospodar-
czych, nazwę organu prowadzącego rejestr oraz 
numer w rejestrze,

6)  w  rubryce szóstej — informację o  zawieszeniu 
albo wznowieniu wykonywania działalności gos- 
podarczej:

a)  w  polu pierwszym — datę rozpoczęcia zawie-
szenia wykonywania działalności,

b)  w polu drugim — datę wznowienia wykonywa-
nia działalności.

§ 41. 1. W przypadku gdy w rubryce 1, 3, 4 w pod-
rubryce 1 rubryki 1 lub podrubryce 1 i 2 rubryki 3 za-
chodzi konieczność wpisania więcej niż jednego ele-
mentu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się ko-
lejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.

2. W przypadku gdy w rubryce 6 zachodzi koniecz-
ność wpisania kolejnych informacji o  zawieszeniu 
albo wznowieniu wykonywania działalności gospo-
darczej, informacje te wpisuje się kolejno w  odpo-
wiednich polach rubryki 6.

Oddział 3

Spółki komandytowo-akcyjne

§ 42. W dziale 1 rejestru przedsiębiorców dla spół-
ki komandytowo-akcyjnej wpisuje się:
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1)  w rubryce pierwszej:

a)  w polu pierwszym — oznaczenie formy prawnej 
podmiotu: wyrazy „spółka komandytowo-akcyj-
na”,

b)  w  polu drugim — numer REGON oraz numer 
NIP; przy wniosku o rejestrację nowego przed-
siębiorcy pole może pozostać niewypełnione,

c)  w polu trzecim — firmę, pod którą spółka działa,

d)  w  polu czwartym — informację, czy przedsię-
biorca prowadzi działalność gospodarczą z  in-
nymi podmiotami na podstawie umowy spółki 
cywilnej,

e)  w polu piątym — informację, czy podmiot po-
siada status organizacji pożytku publicznego;

2)  w rubryce drugiej:

a)  w polu pierwszym — siedzibę spółki,

b)  w polu drugim — adres spółki,

c)  w polu trzecim — adres poczty elektronicznej, 

d)  w polu czwartym — adres strony internetowej;

3)  w rubryce trzeciej — dane posiadanych przez spół-
kę oddziałów:

a)  w polu pierwszym — firmę oddziału,

b)  w polu drugim — siedzibę oddziału,

c)  w polu trzecim — adres oddziału;

4)  w rubryce czwartej — informacje o statucie: w po-
lu pierwszym — informacje o  sporządzeniu lub 
zmianie statutu, co obejmuje: datę sporządzenia 
aktu notarialnego, oznaczenie notariusza i numer 
repertorium, w przypadku zaś zmiany statutu tak-
że oznaczenie zmienionych paragrafów statutu, 
a w wypadku ustalenia nowego tekstu statutu za-
znaczenie tej okoliczności;

5)  w  rubryce piątej: w polu pierwszym — okres, na 
jaki została utworzona spółka; jeżeli spółka została 
utworzona na czas nieoznaczony, wpisuje się wy-
razy „na czas nieoznaczony”;

6)  w  rubryce szóstej — dane o sposobie powstania 
spółki, jeżeli powstała przez przekształcenie:

a)  w  polu pierwszym — określenie okoliczności, 
o których mowa w art. 38 pkt 1 lit. f ustawy, co 
obejmuje — przekształcenie,

b)  w polu drugim — opis sposobu powstania spół-
ki w  wyniku przekształcenia oraz informację 
o uchwale,

c)  w podrubryce pierwszej — oznaczenie podmio-
tu, z  którego powstała spółka w  wyniku prze-
kształcenia:

—  w polu pierwszym — nazwę lub firmę,

—  w polu drugim — nazwę rejestru, w którym 
podmiot był zarejestrowany,

—  w  polu trzecim — numer w  rejestrze; jeżeli 
podmiot był zarejestrowany w Krajowym Re-
jestrze Sądowym, należy wpisać numer KRS,

—  w polu czwartym — nazwę sądu prowadzące-
go rejestr,

—  w polu piątym — numer REGON;

7)  w rubryce siódmej — dane komplementariuszy:

a)  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

b)  w polu drugim — imiona,

c)  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer  
REGON,

d)  w polu czwartym — numer KRS,

e)  w polu piątym — informację, czy komplementa-
riusz pozostaje w związku małżeńskim; jeżeli nie 
pozostaje, to pól 6 i 7 nie wypełnia się,

f)  w  polu szóstym — informację, czy została za-
warta małżeńska umowa majątkowa,

g)  w  polu siódmym — informację, czy powstała 
rozdzielność majątkowa między małżonkami,

h)  w  polu ósmym — informacja o  ograniczonej 
zdolności komplementariusza do czynności 
prawnych, w  przypadku gdy taka okoliczność 
ma miejsce;

8)  w rubryce ósmej — dane o kapitale spółki:

a)  w polu pierwszym — wysokość kapitału zakła-
dowego,

b)  w podrubryce pierwszej — informację o wnie-
sieniu aportu:

—  w polu pierwszym — określenie wartości ak-
cji objętych za aport,

c)  w polu drugim — liczbę akcji wszystkich emisji,

d)  w polu trzecim — wartość nominalną akcji,

e)  w polu czwartym — kwotowe określenie części 
kapitału wpłaconego;

9)  w  rubryce dziewiątej — informacje o  emisjach  
akcji:

a)  w polu pierwszym — nazwę serii akcji,

b)  w polu drugim — liczbę akcji w danej serii,

c)  w polu trzecim — rodzaj uprzywilejowania i licz-
bę akcji uprzywilejowanych lub informacje, że 
akcje nie są uprzywilejowane.

§ 43. 1. W przypadku gdy w rubryce 3, 4, 7, 9 lub 
w  podrubryce pierwszej rubryki 8 zachodzi koniecz-
ność wpisania więcej niż jednego elementu, dane do-
tyczące każdego z  nich wpisuje się kolejno w  odpo-
wiedniej rubryce lub podrubryce.

2. Pól od 5 do 8 rubryki 7 nie wypełnia się, jeżeli 
komplementariusz nie jest osobą fizyczną.

§ 44. W dziale 2 rejestru przedsiębiorców dla spół-
ki komandytowo-akcyjnej wpisuje się:

1)  w  rubryce pierwszej — dane komplementariuszy 
uprawnionych do reprezentowania spółki:
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a)  w polu pierwszym — sposób reprezentacji spół-
ki, co obejmuje sposób reprezentacji spółki 
przez wspólników i przez prokurentów,

b)  w podrubryce pierwszej — dane komplementa-
riuszy reprezentujących spółkę:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS;

2)  w rubryce drugiej — organ nadzoru:

a)  w  polu pierwszym — nazwę organu nadzoru 
spółki,

b)  w podrubryce pierwszej — dane osób wchodzą-
cych w skład organu nadzoru:

—  w polu pierwszym — nazwisko,

—  w polu drugim — imiona,

—  w polu trzecim — numer PESEL;

3)  w  rubryce trzeciej — dane prokurentów i  rodzaj 
prokury; rubryki nie wypełnia się, jeżeli nie powo-
łano prokurenta:

a)  w polu pierwszym — nazwisko,

b)  w polu drugim — imiona,

c)  w polu trzecim — numer PESEL,

d)  w polu czwartym — rodzaj prokury.

§ 45. W przypadku gdy w rubryce 3 lub podrubry-
ce 1 rubryki 1 lub 2 zachodzi konieczność wpisania 
więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego 
z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub 
podrubryce.

§ 46. W dziale 3 rejestru przedsiębiorców dla spół-
ki komandytowo-akcyjnej wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej: w polu pierwszym — przed-
miot działalności przedsiębiorcy według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD), określony rodza-
jem działalności;

2)  w rubryce drugiej — wzmianki o złożonych doku-
mentach:

a)  w polu pierwszym — wzmiankę o złożeniu rocz-
nego sprawozdania finansowego, co obejmuje 
okres, za jaki złożono dokument, i datę jego zło-
żenia,

b)  w  polu drugim — wzmiankę o  złożeniu opinii 
biegłego rewidenta, co obejmuje okres, za jaki 
złożono opinię,

c)  w polu trzecim — wzmiankę o złożeniu uchwały 
lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozda-
nia finansowego, co obejmuje okres, za jaki zło-
żono dokument,

d)  w polu czwartym — wzmiankę o złożeniu spra-
wozdania z  działalności spółki, co obejmuje 
okres, za jaki złożono sprawozdanie;

3)  w rubryce trzeciej — wzmianki o złożonych doku-
mentach grupy kapitałowej:

a)  w polu pierwszym — wzmiankę o złożeniu rocz-
nego skonsolidowanego sprawozdania finanso-
wego, co obejmuje okres, za jaki złożono doku-
ment, i datę jego złożenia,

b)  w  polu drugim — wzmiankę o  złożeniu opinii 
biegłego rewidenta, co obejmuje okres, za jaki 
złożono opinię,

c)  w polu trzecim — wzmiankę o złożeniu uchwały 
lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolido-
wanego sprawozdania finansowego, co obej-
muje okres, za jaki złożono dokument,

d)  w polu czwartym — wzmiankę o złożeniu spra-
wozdania z działalności spółki dominującej, co 
obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie. 

§  47.  1. W  przypadku gdy w  rubryce 1 zachodzi  
konieczność wpisania więcej niż jednego elementu,  
dane dotyczące każdego z  nich wpisuje się kolejno 
w rubryce 1.

2. W przypadku gdy w rubryce 2 i 3 zachodzi ko-
nieczność wpisania informacji o dokumentach za ko-
lejne okresy, informacje o tych faktach wpisuje się ko-
lejno w odpowiednich polach rubryki 2 i 3.

§ 48. W dziale 4 rejestru przedsiębiorców dla spół-
ki komandytowo-akcyjnej wpisuje się informacje 
wskazane w § 26 i § 27, przy czym przedsiębiorcę — 
spółkę jawną, spółkę komandytową i spółkę partner-
ską zastępuje spółka komandytowo-akcyjna.

§ 49. W dziale 5 rejestru przedsiębiorców dla spół-
ki komandytowo-akcyjnej nie dokonuje się wpisów.

§ 50. W dziale 6 rejestru przedsiębiorców dla spół-
ki komandytowo-akcyjnej wpisuje się informacje 
wskazane w § 29, § 30 i § 31, przy czym spółkę jawną, 
spółkę komandytową oraz spółkę partnerską zastępu-
je spółka komandytowo-akcyjna.

Oddział 4

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne

§ 51. W dziale 1 rejestru przedsiębiorców dla spół-
ki z o.o. i spółki akcyjnej wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej:

a)  w polu pierwszym — oznaczenie formy prawnej 
podmiotu: wyrazy „spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością” lub „spółka akcyjna”,

b)  w  polu drugim — numer REGON oraz numer 
NIP; przy wniosku o rejestrację nowego przed-
siębiorcy pole może pozostać niewypełnione,

c)  w polu trzecim — firmę, pod którą spółka działa,

d)  w polu czwartym — dane o wcześniejszej reje-
stracji, co obejmuje: nazwę rejestru — „RHB”, 
nazwę sądu prowadzącego rejestr, numer w re-
jestrze,
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e)  w polu piątym — informację, czy przedsiębiorca 
prowadzi działalność gospodarczą z  innymi 
podmiotami na podstawie umowy spółki cywil-
nej,

f)  w polu szóstym — informację, czy podmiot po-
siada status organizacji pożytku publicznego;

2)  w rubryce drugiej:

a)  w polu pierwszym — siedzibę spółki,

b)  w polu drugim — adres spółki,

c)  w polu trzecim — adres poczty elektronicznej, 

d)  w polu czwartym — adres strony internetowej;

3)  w rubryce trzeciej — dane posiadanych przez spół-
kę oddziałów:

a)  w polu pierwszym — firmę oddziału,

b)  w polu drugim — siedzibę oddziału,

c)  w polu trzecim — adres oddziału;

4)  w rubryce czwartej — informacje o umowie i sta-
tucie: w polu pierwszym — informacje o zawarciu 
umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
sporządzeniu statutu spółki akcyjnej lub zmianach 
odpowiednio umowy lub statutu, co obejmuje: da-
tę sporządzenia aktu notarialnego, oznaczenie  
notariusza, numer repertorium, w  przypadku zaś 
zmiany umowy lub statutu — także oznaczenie 
zmienionych paragrafów, a w wypadku ustalenia 
nowego tekstu umowy lub statutu spółki — zazna-
czenie tej okoliczności;

5)  w rubryce piątej:

a)  w polu pierwszym — okres, na jaki została utwo-
rzona spółka; jeżeli spółka została utworzona na 
czas nieoznaczony, wpisuje się wyrazy „na czas 
nieoznaczony”,

b)  w polu drugim — oznaczenie pisma, poza Moni-
torem Sądowym i Gospodarczym, przeznaczo-
nego do ogłoszeń spółki, jeżeli umowa albo sta-
tut spółki je wskazuje,

c)  w  polu trzecim dla spółki z  ograniczoną odpo-
wiedzialnością — informację, czy wspólnik mo-
że mieć jeden, czy większą liczbę udziałów,

d)  w polu czwartym dla spółki akcyjnej — wzmian-
kę o przyznaniu przez statut uprawnień osobis-
tych określonym akcjonariuszom lub tytułów 
uczestnictwa w  dochodach lub majątku spółki 
niewynikających z akcji,

e)  w polu piątym dla spółki akcyjnej — informację, 
czy obligatariusze mają prawo do udziału w zys- 
ku;

6)  w  rubryce szóstej — dane o sposobie powstania 
spółki, jeżeli powstała przez połączenie, przekształ-
cenie lub podział innych spółek:

a)  w  polu pierwszym — określenie okoliczności, 
o których mowa w art. 38 pkt 1 lit. f ustawy, co 
obejmuje powstanie spółki w  wyniku połącze-
nia, podziału lub przekształcenia innych pod-
miotów,

b)  w polu drugim — opis sposobu powstania spół-
ki w wyniku połączenia, przekształcenia lub po-
działu oraz informację o uchwale,

c)  w polu trzecim — numer i datę decyzji Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów 
o zgodzie na dokonanie koncentracji,

d)  w  podrubryce pierwszej — dane podmiotów, 
z których powstała spółka w wyniku przekształ-
cenia, podziału lub połączenia:

—  w polu pierwszym — nazwę lub firmę,

—  w polu drugim — nazwę rejestru, w którym 
podmiot jest zarejestrowany,

—  w  polu trzecim — numer w  rejestrze; jeżeli 
podmiot jest zarejestrowany w  Krajowym 
Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer 
KRS,

—  w polu czwartym — nazwę sądu prowadzące-
go rejestr,

—  w polu piątym — numer REGON;

7)  w  rubryce siódmej — dane wspólników spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością podlegających 
wpisaniu na mocy art. 38 pkt 8 lit. c ustawy, liczbę 
i wysokość posiadanych przez nich udziałów oraz 
dla spółki akcyjnej — dane akcjonariusza, jeżeli ca-
łość akcji spółki należy do jednego akcjonariusza:

a)  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

b)  w polu drugim — imiona,

c)  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer  
REGON,

d)  w polu czwartym — numer KRS,

e)  w  polu piątym — udziały posiadane przez 
wspólnika spółki z  o.o., co obejmuje: liczbę 
udziałów, łączną wartość udziałów; w przypad-
ku posiadania wszystkich lub części udziałów 
wspólnie z innymi osobami, okoliczność tę nale-
ży zaznaczyć, 

f)  w polu szóstym — jeżeli wspólnik posiada ca-
łość udziałów lub akcji spółki, wzmiankę o  tej 
okoliczności;

8)  w rubryce ósmej — dane o kapitale spółki:

1.  dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

a)  w  polu pierwszym — wysokość kapitału za-
kładowego spółki,

b)  w podrubryce pierwszej — informację o wnie-
sieniu aportu:

—  w  polu pierwszym — określenie wartości 
udziałów objętych za aport,

c)  w  polu drugim dla spółki, o  której mowa 
w art. 8a ust. 1 pkt 6 ustawy — wzmianka, że 
kapitał nie został pokryty,

2.  dla spółki akcyjnej:

a)  w  polu pierwszym — wysokość kapitału za-
kładowego,

b)  w podrubryce pierwszej — informację o wnie-
sieniu aportu:

—  w  polu pierwszym — określenie wartości 
akcji objętych za aport,
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c)  w polu drugim — wysokość kapitału docelo-
wego,

d)  w polu trzecim — liczbę akcji wszystkich emi-
sji,

e)  w polu czwartym — wartość nominalną akcji,

f)  w polu piątym — kwotowe określenie części 
kapitału wpłaconego,

g)  w  polu szóstym — wartość nominalną wa-
runkowego podwyższenia kapitału zakłado-
wego;

9)  w  rubryce dziewiątej dla spółki akcyjnej — infor-
macje o emisjach akcji:

a)  w polu pierwszym — nazwę serii akcji,

b)  w polu drugim — liczbę akcji w danej serii,

c)  w polu trzecim — rodzaj uprzywilejowania i licz-
bę akcji uprzywilejowanych lub informacje, że 
akcje nie są uprzywilejowane;

10)  w  rubryce dziesiątej dla spółki akcyjnej: w  polu 
pierwszym — wzmiankę o  podjęciu uchwały 
o  emisji obligacji zamiennych i  akcji wydawa-
nych  za te obligacje, co obejmuje: datę podjęcia 
uchwały;

11)  w  rubryce jedenastej dla spółki akcyjnej: w  polu 
pierwszym — wzmiankę, czy zarząd jest upoważ-
niony do emisji warrantów subskrypcyjnych.

§ 52. W przypadku gdy w rubryce 3, 4, 7, 9, 10 lub 
w podrubryce 1 rubryki 6 lub 8 zachodzi konieczność 
wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczą-
ce każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej 
rubryce lub podrubryce.

§ 53. W dziale 2 rejestru przedsiębiorców dla spół-
ki z o.o. i spółki akcyjnej wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej — organ uprawniony do re-
prezentacji podmiotu:

a)  w polu pierwszym — nazwę organu uprawnio-
nego do reprezentowania spółki — „zarząd”,

b)  w polu drugim — sposób reprezentacji spółki, 
co obejmuje sposób reprezentowania spółki 
przez zarząd i przez prokurentów,

c)  w podrubryce pierwszej — dane osób wchodzą-
cych w  skład organu uprawnionego do repre-
zentowania spółki:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS,

—  w polu piątym — funkcję w organie reprezen-
tującym,

—  w  polu szóstym — informację, czy osoba 
wchodząca w skład zarządu została zawieszo-
na w czynnościach,

—  w  polu siódmym — datę, do jakiej osoba 
wchodząca w skład zarządu została zawieszo-
na;

2)  w rubryce drugiej — organy nadzoru:

a)  w  polu pierwszym — nazwę organu nadzoru 
spółki,

b)  w podrubryce pierwszej — dane osób wchodzą-
cych w skład 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.

§ 54. W przypadku gdy w rubryce 2, 3 lub podru-
bryce 1 rubryki 1 lub 2 zachodzi konieczność wpisania 
więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego 
z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub 
podrubryce.

§ 55. W dziale 3 rejestru przedsiębiorców dla spół-
ki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej 
wpisuje się informacje wskazane w § 46 i § 47, przy 
czym spółkę komandytowo-akcyjną zastępuje spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

§ 56. W dziale 4 rejestru przedsiębiorców dla spół-
ki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej 
wpisuje się informacje wskazane w § 26 i § 27, przy 
czym przedsiębiorcę — spółkę jawną, spółkę koman-
dytową i spółkę partnerską zastępuje spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

§ 57. W dziale 5 rejestru przedsiębiorców dla spół-
ki z o.o. i spółki akcyjnej wpisuje się: w rubryce pierw-
szej — dane kuratora:

a)  w polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub firmę;

b)  w polu drugim — imiona;

c)  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer  
REGON;

d)  w polu czwartym — numer KRS;

e)  w  polu piątym — podstawę powołania kuratora 
i zakres jego działania;

f)  w polu szóstym — datę powołania kuratora;

g)  w  polu siódmym — datę, do której kurator ma 
działać.

§ 58. 1. Wykreślenie kuratora jest równoznaczne ze 
wzmianką o jego odwołaniu.

2. W przypadku gdy w rubryce 1 zachodzi koniecz-
ność wpisania więcej niż jednego elementu, dane do-
tyczące każdego z  nich wpisuje się kolejno w  rubry-
ce 1.
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§ 59. W dziale 6 rejestru przedsiębiorców dla spół-
ki z o.o. i spółki akcyjnej wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej — informacje o likwidacji:

a)  w polu pierwszym — informacje o otwarciu li-
kwidacji:

—  w przypadku otwarcia likwidacji orzeczeniem 
sądu — nazwę sądu prowadzącego postępo-
wanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

—  w  przypadku otwarcia likwidacji uchwałą — 
organ podejmujący uchwałę, datę podjęcia 
uchwały, numer uchwały, a  jeżeli uchwała 
została podjęta w  formie aktu notarialnego, 
to datę jego sporządzenia, oznaczenie nota-
riusza i numer repertorium,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu li-
kwidacji, co obejmuje: datę zakończenia likwi-
dacji oraz informację o  sposobie jej zakończe-
nia,

c)  w  polu trzecim — sposób reprezentacji spółki 
przez likwidatorów,

d)  w podrubryce pierwszej — dane likwidatorów:

—  w polu pierwszym — nazwisko,

—  w polu drugim — imiona,

—  w polu trzecim — numer PESEL;

2)  w rubryce drugiej — informacje o rozwiązaniu lub 
unieważnieniu spółki:

a)  w  polu pierwszym — określenie okoliczności, 
o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy,  
co obejmuje: rozwiązanie lub unieważnienie 
spółki,

b)  w polu drugim — informacje o rozwiązaniu lub 
unieważnieniu spółki, co obejmuje: wskazanie 
przyczyny rozwiązania, wskazanie, czy rozwią-
zanie lub unieważnienie nastąpiło orzeczeniem 
sądu lub uchwałą, oraz odpowiednio: nazwę są-
du prowadzącego postępowanie, datę wydania 
prawomocnego orzeczenia, sygnaturę sprawy 
lub oznaczenie notariusza, datę sporządzenia 
aktu notarialnego zawierającego uchwałę; nu-
mer repertorium;

3)  w rubryce trzeciej — ustanowienie zarządu komi-
sarycznego dla spółki akcyjnej:

a)  w polu pierwszym — okres, na jaki zarząd komi-
saryczny został ustanowiony,

b)  w  polu drugim — sposób reprezentacji spółki 
przez zarząd komisaryczny,

c)  w podrubryce pierwszej — dane zarządcy komi-
sarycznego:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS;

4)  w rubryce czwartej — informacje o połączeniu, po-
dziale spółki lub przekształceniu spółki w inny spo-
sób:

a)  w  polu pierwszym — określenie okoliczności, 
o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy, co 
obejmuje jedną z następujących okoliczności:

—  przekształcenie w inną spółkę handlową,

—  przejęcie innej spółki,

—  przejęcie przez inną spółkę,

—  podział spółki z jej likwidacją,

—  wydzielenie części majątku spółki w  wyniku 
podziału,

—  przejęcie części majątku innej spółki w wyni-
ku podziału,

b)  w  polu drugim — opis sposobu połączenia,  
podziału lub przekształcenia oraz informacje 
o uchwale,

c)  w  podrubryce pierwszej — dane podmiotów  
powstałych w  wyniku połączenia, podziału lub 
przekształcenia albo dane podmiotów przejmu-
jących całość lub część majątku spółki:

—  w polu pierwszym — nazwę lub firmę,

—  w polu drugim — nazwę rejestru, w którym 
podmiot jest zarejestrowany,

—  w  polu trzecim — numer w  rejestrze; jeżeli 
podmiot jest zarejestrowany w  Krajowym 
Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer 
KRS,

—  w polu czwartym — nazwę sądu prowadzące-
go rejestr,

—  w polu piątym — numer REGON,

d)  w podrubryce drugiej — dane podmiotów, któ-
rych majątek w całości lub części jest przejmo-
wany w wyniku połączenia lub podziału; wpisu 
dokonuje się dla spółki przejmującej; wpis nie 
dotyczy spółek zawiązanych w  wyniku prze-
kształcenia, podziału lub połączenia:

—  w polu pierwszym — nazwę lub firmę,

—  w polu drugim — nazwę rejestru, w którym 
podmiot jest zarejestrowany,

—  w  polu trzecim — numer w  rejestrze; jeżeli 
podmiot jest zarejestrowany w  Krajowym 
Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer 
KRS,

—  w polu czwartym — nazwę sądu prowadzące-
go rejestr,

—  w polu piątym — numer REGON;

5)  w  rubryce piątej — informacje o  postępowaniu 
upadłościowym:

a)  w  polu pierwszym — informacje o  ogłoszeniu 
upadłości, co obejmuje: nazwę sądu prowadzą-
cego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę 
sprawy,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu po-
stępowania upadłościowego, co obejmuje: spo-
sób zakończenia, datę zakończenia postępowa-
nia,
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c)  w  polu trzecim — określenie sposobu prowa-
dzenia postępowania upadłościowego, co obej-
muje: informacje o  prowadzeniu upadłości 
z  możliwością zawarcia układu lub upadłości 
obejmującej likwidację majątku dłużnika,

d)  w  polu czwartym — informacje o  uchyleniu 
układu zawartego w postępowaniu upadłościo-
wym z  możliwością zawarcia układu, co obej-
muje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę 
sprawy,

e)  w podrubryce pierwszej — dane syndyka:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS,

f)  w podrubryce drugiej — dane osoby powołanej 
w toku postępowania upadłościowego:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS,

—  w polu piątym — określenie osoby, co obej-
muje jedną z następujących funkcji: „zarząd-
ca przymusowy”, „nadzorca sądowy”, „za-
rządca”, „zarządca zagraniczny”, „osoba po-
wołana w toku postępowania upadłościowe-
go do reprezentowania upadłego”;

6)  w  rubryce szóstej — informacje o  postępowaniu 
układowym prowadzonym na podstawie rozpo-
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z  dnia 
24 października 1934 r. — Prawo o postępowaniu 
układowym:

a)  w polu pierwszym — informacje o otwarciu po-
stępowania układowego, co obejmuje: nazwę 
sądu prowadzącego postępowanie, datę orze-
czenia, sygnaturę sprawy,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu po-
stępowania układowego, co obejmuje: sposób 
zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c)  w polu trzecim — informacje o uchyleniu ukła-
du, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, 
sygnaturę sprawy;

7)  w rubryce siódmej — informacje o postępowaniu 
naprawczym:

a)  w  polu pierwszym — informacje o  wszczęciu 
postępowania naprawczego, co obejmuje: na-
zwę sądu prowadzącego postępowanie napraw-
cze, datę wszczęcia postępowania naprawcze-
go, sygnaturę sprawy,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu po-
stępowania naprawczego, co obejmuje: sposób 
zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c)  w polu trzecim — informacje o uchyleniu ukła-
du, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, 
sygnaturę sprawy,

d)  w podrubryce pierwszej — dane nadzorcy sądo-
wego:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS;

8)  w rubryce ósmej — informację o zawieszeniu albo 
wznowieniu wykonywania działalności gospodar-
czej:

a)  w  polu pierwszym — datę rozpoczęcia zawie-
szenia wykonywania działalności,

b)  w polu drugim — datę wznowienia wykonywa-
nia działalności.

§ 60. 1. W przypadku gdy w rubryce 1, 3, 4, 5, 6, 7, 
w podrubryce 1 rubryki 1, w podrubryce 1 rubryki 3, 
w podrubryce 1 lub 2 rubryki 4 lub w podrubryce 1 i 2 
rubryki 5 zachodzi konieczność wpisania więcej niż 
jednego elementu, dane dotyczące każdego z  nich 
wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub pod-
rubryce.

2. W przypadku gdy w rubryce 8 zachodzi koniecz-
ność wpisania kolejnych informacji o zawieszeniu al-
bo wznowieniu wykonywania działalności gospodar-
czej, informacje te wpisuje się kolejno w  odpowied-
nich polach rubryki 8.

§  61. Dla spółki przekształcanej lub podlegającej 
podziałowi lub połączeniu dane wpisywane w rubry-
ce 4 w polach 1 i 2 wpisuje się na wniosek po zgłosze-
niu do sądu rejestrowego uchwały o łączeniu, podzia-
le lub przekształceniu. Dane w podrubryce 1 i 2 rubry-
ki 4 wpisuje się na wniosek lub z urzędu, jeżeli spółka 
jest z urzędu wykreślana z rejestru, po wpisaniu do re-
jestru skutków połączenia, podziału lub przekształce-
nia.

Oddział 5

Spółki europejskie

§ 62. W dziale 1 rejestru przedsiębiorców dla spół-
ki europejskiej wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej:

a)  w polu pierwszym — oznaczenie formy prawnej 
podmiotu: wyrazy „spółka europejska”,

b)  w  polu drugim — numer REGON oraz numer 
NIP; przy wniosku o rejestrację nowego przed-
siębiorcy pole może pozostać niewypełnione,

c)  w polu trzecim — firmę, pod którą spółka działa,

d)  w  polu czwartym — dane o  poprzedniej reje-
stracji, co obejmuje: oznaczenie państwa, na-
zwę rejestru, nazwę organu prowadzącego re-
jestr, numer w rejestrze,

e)  w polu piątym — informację, czy przedsiębiorca 
prowadzi działalność gospodarczą z  innymi 
podmiotami na podstawie umowy spółki cywil-
nej,

f)  w polu szóstym — informację, czy podmiot po-
siada status organizacji pożytku publicznego;
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2)  w rubryce drugiej:

a)  w polu pierwszym — siedzibę spółki,

b)  w polu drugim — adres spółki,

c)  w polu trzecim — adres poczty elektronicznej, 

d)  w polu czwartym — adres strony internetowej;

3)  w rubryce trzeciej — dane posiadanych przez spół-
kę oddziałów:

a)  w polu pierwszym — firmę oddziału,

b)  w polu drugim — siedzibę oddziału,

c)  w polu trzecim — adres oddziału;

4)  w rubryce czwartej — informacje o umowie i sta-
tucie: w polu pierwszym — informacje o zawarciu 
umowy spółki europejskiej, sporządzeniu statutu 
spółki europejskiej lub zmianach statutu, co obej-
muje: datę sporządzenia aktu notarialnego, ozna-
czenie notariusza, numer repertorium, w przypad-
ku zaś zmiany statutu — także oznaczenie zmienio-
nych paragrafów, a w wypadku ustalenia nowego 
tekstu statutu spółki europejskiej — zaznaczenie 
tej okoliczności;

5)  w rubryce piątej:

a)  w polu pierwszym — okres, na jaki została utwo-
rzona spółka europejska; jeżeli spółka została 
utworzona na czas nieoznaczony, wpisuje się 
wyrazy „na czas nieoznaczony”,

b)  w polu drugim — oznaczenie pisma, poza Moni-
torem Sądowym i Gospodarczym, przeznaczo-
nego do ogłoszeń spółki, jeżeli umowa spółki je 
wskazuje,

c)  w polu trzecim — wzmiankę o przyznaniu przez 
statut uprawnień osobistych określonym akcjo-
nariuszom lub tytułów uczestnictwa w  docho-
dach lub majątku spółki niewynikających z akcji,

d)  w polu czwartym — informację, czy obligatariu-
sze mają prawo do udziału w zysku;

6)  w  rubryce szóstej — dane o sposobie powstania 
spółki, jeżeli powstała przez połączenie, przekształ-
cenie lub podział innych spółek:

a)  w  polu pierwszym — określenie okoliczności, 
o których mowa w art. 38 pkt 1 lit. f ustawy, co 
obejmuje powstanie spółki w  wyniku połącze-
nia, podziału lub przekształcenia innych pod-
miotów,

b)  w polu drugim — opis sposobu powstania spół-
ki w wyniku połączenia, przekształcenia lub po-
działu oraz informację o uchwale,

c)  w polu trzecim — numer i datę decyzji Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów 
o zgodzie na dokonanie koncentracji,

d)  w  podrubryce pierwszej — dane podmiotów, 
z których powstała spółka w wyniku przekształ-
cenia, podziału lub połączenia:

—  w polu pierwszym — nazwę lub firmę,

—  w polu drugim — nazwę rejestru, w którym 
podmiot jest zarejestrowany,

—  w  polu trzecim — numer w  rejestrze; jeżeli 
podmiot jest zarejestrowany w  Krajowym 
Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer 
KRS,

—  w polu czwartym — nazwę sądu prowadzące-
go rejestr,

—  w polu piątym — numer REGON;

7)  w  rubryce siódmej — dane akcjonariusza, jeżeli  
całość akcji spółki należy do jednego akcjonariusza:

a)  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

b)  w polu drugim — imiona,

c)  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer  
REGON,

d)  w polu czwartym — numer KRS,

e)  w polu piątym — jeżeli wspólnik posiada całość 
akcji spółki — wzmiankę o tej okoliczności;

8)  w rubryce ósmej — dane o kapitale spółki:

a)  w polu pierwszym — wysokość kapitału zakła-
dowego,

b)  w podrubryce pierwszej — informację o wnie-
sieniu aportu:

—  w polu pierwszym — określenie wartości ak-
cji objętych za aport,

c)  w polu drugim — wysokość kapitału docelowe-
go,

d)  w polu trzecim — liczbę akcji wszystkich emisji,

e)  w polu czwartym — wartość nominalną akcji,

f)  w polu piątym — kwotowe określenie części ka-
pitału wpłaconego,

g)  w polu szóstym — wartość nominalną warun-
kowego podwyższenia kapitału zakładowego;

9)  w rubryce dziewiątej — informacje o emisjach akcji:

a)  w polu pierwszym — nazwę serii akcji,

b)  w polu drugim — liczbę akcji w danej serii,

c)  w polu trzecim — rodzaj uprzywilejowania i licz-
bę akcji uprzywilejowanych lub informacje, że 
akcje nie są uprzywilejowane;

10) w rubryce dziesiątej dla spółki europejskiej:

a)  w  polu pierwszym — wzmiankę o  podjęciu 
uchwały o  emisji obligacji zamiennych i  akcji 
wydawanych za te obligacje, co obejmuje: datę 
podjęcia uchwały;

11)  w rubryce jedenastej dla spółki europejskiej:

a)  w polu pierwszym — wzmiankę, czy zarząd lub 
rada administrująca są upoważnione do emisji 
warrantów subskrypcyjnych.

§ 63. W przypadku gdy w  rubryce 3, 4, 9, 10 lub 
w podrubryce 1 rubryki 6 lub 8 zachodzi konieczność 
wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczą-
ce każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej 
rubryce lub podrubryce.
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§ 64. W dziale 2 rejestru przedsiębiorców dla spół-
ki europejskiej wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej — organ uprawniony do re-
prezentacji podmiotu:

a)  w polu pierwszym — nazwę organu uprawnio-
nego do reprezentowania spółki — „zarząd”, 
„rada administrująca”, „rada administrująca 
i  dyrektorzy wykonawczy niebędący członkami 
rady administrującej”,

b)  w polu drugim — sposób reprezentacji spółki, 
co obejmuje sposób reprezentowania spółki 
przez zarząd, radę administrującą lub przez  
dyrektorów wykonawczych niebędących człon- 
kami rady administrującej oraz przez prokuren-
tów,

c)  w podrubryce pierwszej — dane osób wchodzą-
cych w skład zarządu albo rady administrującej:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS,

—  w polu piątym — funkcję,

—  w polu szóstym — informację, czy osoba zo-
stała zawieszona w czynnościach,

—  w polu siódmym — datę, do której została za-
wieszona,

d)  w podrubryce drugiej — dane dyrektorów wy-
konawczych niebędących członkami rady admi-
nistrującej:

—  w polu pierwszym — nazwisko,

—  w polu drugim — imiona,

—  w polu trzecim — numer PESEL,

—  w polu czwartym — funkcję,

—  w polu piątym — informację, czy osoba zo-
stała zawieszona w czynnościach,

—  w polu szóstym — datę, do której została za-
wieszona;

2)  w rubryce drugiej — organy nadzoru:

a)  w  polu pierwszym — nazwę organu nadzoru 
spółki,

b)  w podrubryce pierwszej — dane osób wchodzą-
cych w skład 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.

§ 65. Jeżeli w spółce europejskiej wybrano moni-
styczny system organów spółki i ten sam organ pełni 
funkcję organu reprezentacji i organu nadzoru, organ 
ten podlega wpisaniu jako organ reprezentacji oraz ja-
ko organ nadzoru lub kontroli. W takiej sytuacji jako 
członków organu reprezentacji wpisuje się osoby zaj-
mujące się reprezentacją i zarządzaniem, a jako człon-
ków organu nadzoru lub kontroli — osoby zajmujące 
się nadzorem lub kontrolą.

§ 66. W przypadku gdy w rubryce 2, 3 lub podru-
bryce 1 i 2 rubryki 1 lub podrubryce 1 rubryki 2 zacho-
dzi konieczność wpisania więcej niż jednego elemen-
tu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno 
w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.

§ 67. W dziale 3 rejestru przedsiębiorców dla spół-
ki europejskiej wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej: w polu pierwszym — przed-
miot działalności przedsiębiorcy według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD), określony rodza-
jem działalności;

2)  w rubryce drugiej — wzmianki o złożonych doku-
mentach:

a)  w polu pierwszym — wzmiankę o złożeniu rocz-
nego sprawozdania finansowego, co obejmuje: 
okres, za jaki złożono dokument, i datę jego zło-
żenia,

b)  w  polu drugim — wzmiankę o  złożeniu opinii 
biegłego rewidenta, co obejmuje: okres, za jaki 
złożono opinię,

c)  w polu trzecim — wzmiankę o złożeniu uchwały 
lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozda-
nia finansowego, co obejmuje: okres, za jaki zło-
żono dokument,

d)  w polu czwartym — wzmiankę o złożeniu spra-
wozdania z  działalności spółki, co obejmuje: 
okres, za jaki złożono sprawozdanie;

3)  w rubryce trzeciej — wzmianki o złożonych doku-
mentach grupy kapitałowej:

a)  w polu pierwszym — wzmiankę o złożeniu rocz-
nego skonsolidowanego sprawozdania finanso-
wego, co obejmuje okres, za jaki złożono doku-
ment, i datę jego złożenia,

b)  w  polu drugim — wzmiankę o  złożeniu opinii 
biegłego rewidenta, co obejmuje okres, za jaki 
złożono opinię,

c)  w polu trzecim — wzmiankę o złożeniu uchwały 
lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolido-
wanego sprawozdania finansowego, co obej-
muje okres, za jaki złożono dokument,

d)  w polu czwartym — wzmiankę o złożeniu spra-
wozdania z działalności spółki dominującej, co 
obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie;

4)  w rubryce czwartej — przedmiot działalności sta-
tutowej organizacji pożytku publicznego:

a)  w polu pierwszym — odpłatną działalność sta-
tutową według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD), określoną rodzajem działalności,

b)  w polu drugim — nieodpłatną działalność statu-
tową według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD), określoną rodzajem działalności.
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§ 68. 1. W przypadku gdy w rubryce 1 lub 4 zacho-
dzi konieczność wpisania więcej niż jednego elemen-
tu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno 
odpowiednio w rubryce 1 lub 4.

2. W przypadku gdy w rubryce 2 i 3 zachodzi ko-
nieczność wpisania informacji o dokumentach za ko-
lejne okresy, informacje o tych faktach wpisuje się ko-
lejno w odpowiednich polach rubryki 2 i 3.

§ 69. W dziale 4 rejestru przedsiębiorców dla spół-
ki europejskiej wpisuje się informacje wskazane 
w § 26 i § 27, przy czym przedsiębiorcę — spółkę jaw-
ną, spółkę komandytową i spółkę partnerską zastępu-
je spółka europejska.

§ 70. W dziale 5 rejestru przedsiębiorców dla spół-
ki europejskiej wpisuje się w rubryce pierwszej — da-
ne kuratora:

a)  w polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub firmę,

b)  w polu drugim — imiona,

c)  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer  
REGON,

d)  w polu czwartym — numer KRS,

e)  w  polu piątym — podstawę powołania kuratora 
i zakres jego działania,

f)  w polu szóstym — datę powołania kuratora,

g)  w  polu siódmym — datę, do której kurator ma 
działać.

§ 71. 1. Wykreślenie kuratora jest równoznaczne ze 
wzmianką o jego odwołaniu.

2. W przypadku gdy w rubryce 1 zachodzi koniecz-
ność wpisania więcej niż jednego elementu, dane do-
tyczące każdego z  nich wpisuje się kolejno w  rubry-
ce 1.

§ 72. W dziale 6 rejestru przedsiębiorców dla spół-
ki europejskiej wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej — informacje o likwidacji:

a)  w polu pierwszym — informacje o otwarciu li-
kwidacji:

—  w przypadku otwarcia likwidacji orzeczeniem 
sądu — nazwę sądu prowadzącego postępo-
wanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

—  w  przypadku otwarcia likwidacji uchwałą — 
organ podejmujący uchwałę, datę podjęcia 
uchwały, numer uchwały, a  jeżeli uchwała 
została podjęta w  formie aktu notarialnego, 
to datę jego sporządzenia, oznaczenie nota-
riusza i numer repertorium,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu li-
kwidacji, co obejmuje: datę zakończenia likwi-
dacji oraz informację o  sposobie jej zakończe-
nia,

c)  w  polu trzecim — sposób reprezentacji spółki 
przez likwidatorów,

d)  w podrubryce pierwszej — dane likwidatorów:

—  w polu pierwszym — nazwisko,

—  w polu drugim — imiona,

—  w polu trzecim — numer PESEL;

2)  w rubryce drugiej — informacje o rozwiązaniu lub 
unieważnieniu spółki:

a)  w  polu pierwszym — określenie okoliczności, 
o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy, 
co  obejmuje: rozwiązanie lub unieważnienie 
spółki,

b)  w polu drugim — informacje o rozwiązaniu lub 
unieważnieniu spółki, co obejmuje: wskazanie 
przyczyny rozwiązania, wskazanie, czy rozwią-
zanie lub unieważnienie nastąpiło orzeczeniem 
sądu lub uchwałą, oraz odpowiednio: nazwę są-
du prowadzącego postępowanie, datę wydania 
prawomocnego orzeczenia, sygnaturę sprawy 
lub oznaczenie notariusza, datę sporządzenia 
aktu notarialnego zawierającego uchwałę, nu-
mer repertorium;

3)  w rubryce trzeciej — ustanowienie zarządu komi-
sarycznego dla spółki europejskiej:

a)  w polu pierwszym — okres, na jaki zarząd komi-
saryczny został ustanowiony,

b)  w  polu drugim — sposób reprezentacji spółki 
przez zarząd komisaryczny,

c)  w podrubryce pierwszej — dane zarządcy komi-
sarycznego:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS;

4)  w rubryce czwartej — informacje o połączeniu, po-
dziale spółki lub przekształceniu spółki w inny spo-
sób:

a)  w  polu pierwszym — określenie okoliczności, 
o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy, co 
obejmuje jedną z następujących okoliczności:

—  przekształcenie w inną spółkę handlową,

—  przejęcie innej spółki,

—  przejęcie przez inną spółkę,

—  podział spółki z jej likwidacją,

—  wydzielenie części majątku spółki w  wyniku 
podziału,

—  przejęcie części majątku innej spółki w wyni-
ku podziału,

b)  w  polu drugim — opis sposobu połączenia,  
podziału lub przekształcenia oraz informacje 
o uchwale,
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c)  w  podrubryce pierwszej — dane podmiotów  
powstałych w  wyniku połączenia, podziału lub 
przekształcenia albo dane podmiotów przejmu-
jących całość lub część majątku spółki:

—  w polu pierwszym — nazwę lub firmę,

—  w polu drugim — nazwę rejestru, w którym 
podmiot jest zarejestrowany,

—  w  polu trzecim — numer w  rejestrze; jeżeli 
podmiot jest zarejestrowany w  Krajowym 
Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer 
KRS,

—  w polu czwartym — nazwę sądu prowadzące-
go rejestr,

—  w polu piątym — numer REGON,

d)  w podrubryce drugiej — dane podmiotów, któ-
rych majątek w całości lub części jest przejmo-
wany w wyniku połączenia lub podziału; wpisu 
dokonuje się dla spółki przejmującej; wpis nie 
dotyczy spółek zawiązanych w  wyniku prze-
kształcenia, podziału lub połączenia:

—  w polu pierwszym — nazwę lub firmę,

—  w polu drugim — nazwę rejestru, w którym 
podmiot jest zarejestrowany,

—  w  polu trzecim — numer w  rejestrze; jeżeli 
podmiot jest zarejestrowany w  Krajowym 
Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer 
KRS,

—  w polu czwartym — nazwę sądu prowadzące-
go rejestr,

—  w polu piątym — numer REGON;

5)  w  rubryce piątej — informacje o  postępowaniu 
upadłościowym:

a)  w  polu pierwszym — informacje o  ogłoszeniu 
upadłości, co obejmuje: nazwę sądu prowadzą-
cego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę 
sprawy,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu po-
stępowania upadłościowego, co obejmuje: spo-
sób zakończenia, datę zakończenia postępowa-
nia,

c)  w  polu trzecim — określenie sposobu prowa-
dzenia postępowania upadłościowego, co obej-
muje: informacje o  prowadzeniu upadłości 
z  możliwością zawarcia układu lub upadłości 
obejmującej likwidację majątku dłużnika,

d)  w  polu czwartym — informacje o  uchyleniu 
układu zawartego w postępowaniu upadłościo-
wym z  możliwością zawarcia układu, co obej-
muje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę 
sprawy,

e)  w podrubryce pierwszej — dane syndyka:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS,

f)  w podrubryce drugiej — dane osoby powołanej 
w toku postępowania upadłościowego:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS,

—  w polu piątym — określenie osoby, co obej-
muje jedną z następujących funkcji: „zarząd-
ca przymusowy”, „nadzorca sądowy”, „za-
rządca”, „zarządca zagraniczny”, „osoba po-
wołana w toku postępowania upadłościowe-
go do reprezentowania upadłego”;

6)  w  rubryce szóstej — informacje o  postępowaniu 
naprawczym:

a)  w  polu pierwszym — informacje o  wszczęciu 
postępowania naprawczego, co obejmuje: na-
zwę sądu prowadzącego postępowanie napraw-
cze, datę wszczęcia postępowania naprawcze-
go, sygnaturę sprawy,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu po-
stępowania naprawczego, co obejmuje: sposób 
zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c)  w polu trzecim — informacje o uchyleniu ukła-
du, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, 
sygnaturę sprawy,

d)  w podrubryce pierwszej — dane nadzorcy sądo-
wego:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS;

7)  w rubryce siódmej — informacje o zmianie siedzi-
by spółki europejskiej:

a)  w polu pierwszym — wzmiankę o złożeniu pla-
nu przeniesienia siedziby,

b)  w  polu drugim — informacje o  państwie, do 
którego przeniesiono siedzibę spółki, nazwę re-
jestru, do którego wpisano spółkę, nazwę orga-
nu prowadzącego rejestr oraz numer w rejestrze;

8)  w rubryce ósmej — informację o zawieszeniu albo 
wznowieniu wykonywania działalności gospodar-
czej:

a)  w  polu pierwszym — datę rozpoczęcia zawie-
szenia wykonywania działalności,

b)  w polu drugim — datę wznowienia wykonywa-
nia działalności.

§ 73. 1. 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 i 2 
rubryki 5 zachodzi konieczność wpisania więcej niż 
jednego elementu, dane dotyczące każdego z  nich 
wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub pod-
rubryce.
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2. W przypadku gdy w rubryce 8 zachodzi koniecz-
ność wpisania kolejnych informacji o zawieszeniu al-
bo wznowieniu wykonywania działalności gospodar-
czej, informacje te wpisuje się kolejno w  odpowied-
nich polach rubryki 8.

§  74. Dla spółki przekształcanej lub podlegającej 
podziałowi lub połączeniu dane wpisywane w rubryce 
4 w polach 1 i 2 wpisuje się na wniosek po zgłoszeniu 
do sądu rejestrowego uchwały o  łączeniu, podziale 
lub przekształceniu. Dane w podrubryce 1 i 2 rubryki 4 
wpisuje się na wniosek lub z urzędu, jeżeli spółka jest 
z urzędu wykreślana z  rejestru, po wpisaniu do reje-
stru skutków połączenia, podziału lub przekształcenia.

Oddział 6

Spółdzielnie

§ 75. W dziale 1 rejestru przedsiębiorców dla spół-
dzielni wpisuje się:

1) w rubryce pierwszej:

a)  w polu pierwszym — oznaczenie formy prawnej 
podmiotu: wyraz „spółdzielnia”,

b)  w  polu drugim — numer REGON oraz numer 
NIP; przy wniosku o rejestrację nowego przed-
siębiorcy pole może pozostać niewypełnione,

c)  w polu trzecim — nazwę spółdzielni,

d)  w polu czwartym — dane o wcześniejszej reje-
stracji, co obejmuje: nazwę rejestru — „Rejestr 
spółdzielni”, nazwę sądu prowadzącego rejestr, 
numer w rejestrze,

e)  w polu piątym — informację, czy przedsiębiorca 
prowadzi działalność gospodarczą z  innymi 
podmiotami na podstawie umowy spółki cywil-
nej,

f)  w polu szóstym — informację, czy podmiot po-
siada status organizacji pożytku publicznego;

2) w rubryce drugiej:

a)  w polu pierwszym — siedzibę spółdzielni,

b)  w polu drugim — adres spółdzielni,

c)  w polu trzecim — adres poczty elektronicznej, 

d)  w polu czwartym — adres strony internetowej;

3)  w rubryce trzeciej — dane posiadanych przez spół-
dzielnię oddziałów:

a)  w polu pierwszym — nazwę oddziału,

b)  w polu drugim — siedzibę oddziału,

c)  w polu trzecim — adres oddziału;

4)  w rubryce czwartej — informacje o statucie: w po-
lu pierwszym — informacje o  sporządzeniu lub 
zmianie statutu, co obejmuje: datę sporządzenia 
lub zmiany statutu, w przypadku zaś zmiany statu-
tu — także oznaczenie zmienionych paragrafów, 
a w wypadku ustalenia nowego tekstu umowy lub 
statutu — zaznaczenie tej okoliczności;

5)  w  rubryce piątej: w polu pierwszym — okres, na 
jaki została utworzona spółdzielnia; jeżeli spół-
dzielnia została utworzona na czas nieoznaczony, 
wpisuje się wyrazy „na czas nieoznaczony”;

6)  w  rubryce szóstej — dane o sposobie powstania 
spółdzielni, jeżeli powstała przez połączenie lub 
podział innych podmiotów:

a)  w  polu pierwszym — określenie okoliczności, 
o których mowa w art. 38 pkt 1 lit. f ustawy, co 
obejmuje: połączenie lub podział,

b)  w polu drugim — opis sposobu powstania pod-
miotu w wyniku połączenia lub podziału,

c)  w polu trzecim — numer i datę decyzji Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów 
o zgodzie na dokonanie koncentracji,

d)  w podrubryce pierwszej dane podmiotów, z któ-
rych powstała spółdzielnia w  wyniku podziału 
lub połączenia:

—  w polu pierwszym — nazwę,

—  w polu drugim — nazwę rejestru, w którym 
podmiot jest zarejestrowany,

—  w  polu trzecim — numer w  rejestrze; jeżeli 
podmiot jest zarejestrowany w  Krajowym 
Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer 
KRS,

—  w polu czwartym — nazwę sądu prowadzące-
go rejestr,

—  w polu piątym — numer REGON.

§ 76. W przypadku gdy w rubryce 3, 4 lub w podru-
bryce 1 rubryki 6 zachodzi konieczność wpisania wię-
cej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego 
z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub 
podrubryce.

§ 77. W dziale 2 rejestru przedsiębiorców dla spół-
dzielni wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej — organ uprawniony do re-
prezentacji podmiotu:

a)  w polu pierwszym — nazwę organu uprawnio-
nego do reprezentowania spółdzielni — „za-
rząd”,

b)  w  polu drugim — sposób reprezentacji spół-
dzielni,

c)  w podrubryce pierwszej — dane osób wchodzą-
cych w  skład organu uprawnionego do repre-
zentowania spółdzielni:

—  w polu pierwszym — nazwisko,

—  w polu drugim — imiona,

—  w polu trzecim — numer PESEL,

—  w polu czwartym — funkcję w organie repre-
zentującym,

—  w  polu piątym — informację, czy osoba 
wchodząca w skład zarządu została zawieszo-
na w czynnościach,

—  w polu szóstym — datę, do jakiej została za-
wieszona;
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2) w rubryce drugiej — organy nadzoru:

a)  w  polu pierwszym — nazwę organu nadzoru 
spółdzielni,

b)  w podrubryce pierwszej — dane osób wchodzą-
cych w skład 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 pełnomocnika i zakres 
pełnomocnictwa:

a)  w polu pierwszym — nazwisko,

b)  w polu drugim — imiona,

c)  w polu trzecim — numer PESEL,

d)  w polu czwartym — zakres pełnomocnictwa.

§ 78. W przypadku gdy w rubryce 2 lub 3 albo pod-
rubryce 1 rubryki 1 lub 2 zachodzi konieczność wpisa-
nia więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każ-
dego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rub-
ryce lub podrubryce.

§ 79. W dziale 3 rejestru przedsiębiorców dla spół-
dzielni wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej: w polu pierwszym — przed-
miot działalności przedsiębiorcy według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD), określony rodza-
jem działalności;

2)  w rubryce drugiej — wzmianki o złożonych doku-
mentach:

a)  w polu pierwszym — wzmiankę o złożeniu rocz-
nego sprawozdania finansowego, co obejmuje 
okres, za jaki złożono dokument, i datę jego zło-
żenia,

b)  w  polu drugim — wzmiankę o  złożeniu opinii 
biegłego rewidenta, co obejmuje okres, za jaki 
złożono opinię,

c)  w polu trzecim — wzmiankę o złożeniu uchwały 
lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozda-
nia finansowego, co obejmuje okres, za jaki zło-
żono dokument,

d)  w polu czwartym — wzmiankę o złożeniu spra-
wozdania z działalności spółdzielni, co obejmu-
je okres, za jaki złożono sprawozdanie;

3)  w rubryce trzeciej — nie dokonuje się wpisów;

4)  w rubryce czwartej — przedmiot działalności sta-
tutowej organizacji pożytku publicznego:

a)  w polu pierwszym — odpłatna działalność sta-
tutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD), określona rodzajem działalności,

b)  w polu drugim — nieodpłatna działalność statu-
towa według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD), określona rodzajem działalności.

§  80.  1. W  przypadku gdy w  rubryce 1 zachodzi  
konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, 
dane dotyczące każdego z  nich wpisuje się kolejno 
w rubryce 1.

2. W przypadku gdy w rubryce 2 zachodzi koniecz-
ność wpisania informacji o  dokumentach za kolejne 
okresy, informacje o tych faktach wpisuje się kolejno 
w odpowiednich polach rubryki 2.

3. W przypadku gdy w rubryce 4 zachodzi koniecz-
ność wpisania więcej niż jednej działalności, to infor-
macje o nich wpisuje się kolejno w odpowiednich po-
lach rubryki 4.

§ 81. W dziale 4 rejestru przedsiębiorców dla spół-
dzielni wpisuje się informacje wskazane w § 26 i § 27, 
przy czym przedsiębiorcę — spółkę jawną, spółkę ko-
mandytową i  spółkę partnerską zastępuje spółdziel-
nia.

§ 82. W dziale 5 rejestru przedsiębiorców dla spół-
dzielni wpisuje się informacje wskazane w § 57 i § 58, 
przy czym spółkę z o.o. oraz spółkę akcyjną zastępuje 
spółdzielnia.

§ 83. W dziale 6 rejestru przedsiębiorców dla spół-
dzielni wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej — informacje o likwidacji:

a)  w polu pierwszym — informacje o otwarciu li-
kwidacji:

—  w przypadku otwarcia likwidacji orzeczeniem 
sądu — nazwę sądu prowadzącego postępo-
wanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

—  w  przypadku otwarcia likwidacji uchwałą — 
organ podejmujący uchwałę, datę podjęcia 
uchwały, numer uchwały, a  jeżeli uchwała 
została podjęta w  formie aktu notarialnego, 
to datę jego sporządzenia, oznaczenie nota-
riusza i numer repertorium,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu li-
kwidacji, co obejmuje: datę zakończenia likwi-
dacji oraz informację o  sposobie jej zakończe-
nia,

c)  w  polu trzecim — sposób reprezentacji spół-
dzielni przez likwidatorów,

d)  w podrubryce pierwszej — dane likwidatorów: 

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS;
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2)  w rubryce drugiej — informacje o połączeniu lub 
podziale spółdzielni:

a)  w  polu pierwszym — określenie okoliczności, 
o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy, co 
obejmuje jedną z następujących okoliczności: 

—  podział spółdzielni,

—  połączenie spółdzielni,

b)  w polu drugim — opis sposobu połączenia lub 
podziału,

c)  w  podrubryce pierwszej — dane spółdzielni 
przejmującej lub spółdzielni wydzielonej:

—  w polu pierwszym — nazwę,

—  w polu drugim — nazwę rejestru, w którym 
spółdzielnia jest zarejestrowana,

—  w  polu trzecim — numer w  rejestrze; jeżeli 
spółdzielnia jest zarejestrowana w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer 
KRS,

—  w polu czwartym — nazwę sądu prowadzące-
go rejestr,

—  w polu piątym — numer REGON,

d)  w podrubryce drugiej — dane podmiotów, któ-
rych majątek jest przejmowany w wyniku połą-
czenia lub podziału; wpisu dokonuje się dla 
spółdzielni przejmującej; wpisu nie dokonuje 
się dla spółdzielni powstałej w wyniku podziału 
lub połączenia:

—  w polu pierwszym — nazwę lub firmę,

—  w polu drugim — nazwę rejestru, w którym 
podmiot jest zarejestrowany,

—  w  polu trzecim — numer w  rejestrze; jeżeli 
podmiot jest zarejestrowany w  Krajowym 
Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer 
KRS,

—  w polu czwartym — nazwę sądu prowadzące-
go rejestr,

—  w polu piątym — numer REGON;

3)  w rubryce trzeciej — ustanowienie zarządu komi-
sarycznego:

a)  w polu pierwszym — okres, na jaki zarząd komi-
saryczny został ustanowiony,

b)  w  polu drugim — sposób reprezentacji spółki 
przez zarząd komisaryczny,

c)  w podrubryce pierwszej — dane zarządcy komi-
sarycznego:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS;

4)  w rubryce czwartej — informacje o postępowaniu 
upadłościowym:

a)  w  polu pierwszym — informacje o  ogłoszeniu 
upadłości, co obejmuje: nazwę sądu prowadzą-
cego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę 
sprawy,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu po-
stępowania upadłościowego, co obejmuje: spo-
sób zakończenia, datę zakończenia postępowa-
nia,

c)  w  polu trzecim — określenie sposobu prowa-
dzenia postępowania upadłościowego, co obej-
muje: informacje o  prowadzeniu upadłości 
z  możliwością zawarcia układu lub upadłości 
obejmującej likwidację majątku dłużnika,

d)  w  polu czwartym — informacje o  uchyleniu 
układu zawartego w postępowaniu upadłościo-
wym z  możliwością zawarcia układu, co obej-
muje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę 
sprawy,

e)  w podrubryce pierwszej — dane syndyka:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS,

f)  w podrubryce drugiej — dane osoby powołanej 
w toku postępowania upadłościowego:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS,

—  w polu piątym — określenie osoby, co obej-
muje jedną z następujących funkcji: „zarząd-
ca przymusowy”, „nadzorca sądowy”, „za-
rządca”, „zarządca zagraniczny”, „osoba po-
wołana w toku postępowania upadłościowe-
go do reprezentowania upadłego”;

5)  w  rubryce piątej — informacje o  postępowaniu 
układowym prowadzonym na podstawie rozpo-
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z  dnia 
24 października 1934 r. — Prawo o postępowaniu 
układowym:

a)  w  polu pierwszym — informacje o  otwarciu  
postępowania układowego, co obejmuje: na-
zwę sądu prowadzącego postępowanie, datę 
orzeczenia, sygnaturę sprawy,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu po-
stępowania układowego, co obejmuje: sposób 
zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c)  w polu trzecim — informacje o uchyleniu ukła-
du, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, 
sygnaturę sprawy;

6)  w  rubryce szóstej — informacje o  postępowaniu 
naprawczym:

a)  w  polu pierwszym — informacje o  wszczęciu 
postępowania naprawczego, co obejmuje: na-
zwę sądu prowadzącego postępowanie napraw-
cze, datę wszczęcia postępowania naprawcze-
go, sygnaturę sprawy,
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b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu po-
stępowania naprawczego, co obejmuje: sposób 
zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c)  w polu trzecim — informacje o uchyleniu ukła-
du, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, 
sygnaturę sprawy,

d)  w podrubryce pierwszej — dane nadzorcy sądo-
wego:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS;

7)  w  rubryce siódmej — informację o  zawieszeniu  
albo wznowieniu wykonywania działalności gos- 
podarczej:

a)  w  polu pierwszym — datę rozpoczęcia zawie-
szenia wykonywania działalności,

b)  w polu drugim — datę wznowienia wykonywa-
nia działalności.

§ 84. 1. W przypadku gdy w rubryce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
w podrubryce 1 rubryki 1, w podrubryce 1 lub w pod-
rubryce 2 rubryki 2, w  podrubryce 1 rubryki 3 lub 
w  podrubryce 1 i  2 rubryki 4 zachodzi konieczność 
wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczą-
ce każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej 
rubryce lub podrubryce.

2. W przypadku gdy w rubryce 7 zachodzi koniecz-
ność wpisania kolejnych informacji o zawieszeniu al-
bo wznowieniu wykonywania działalności gospodar-
czej, informacje te wpisuje się kolejno w  odpowied-
nich polach rubryki 7.

§ 85. Dla spółdzielni podlegającej podziałowi lub 
połączeniu dane wpisywane w rubryce 2 w polach 1 
i 2 wpisuje się na wniosek po zgłoszeniu do sądu reje-
strowego uchwały o  łączeniu lub podziale. Dane 
w podrubryce 1 i 2 rubryki 2 wpisuje się na wniosek 
lub z urzędu, jeżeli spółdzielnia jest z urzędu wykreśla-
na z  rejestru, po wpisaniu do rejestru skutków połą-
czenia lub podziału.

Oddział 7

Spółdzielnia europejska

§ 86. W dziale 1 rejestru przedsiębiorców dla spół-
dzielni europejskiej wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej:

a)  w polu pierwszym — oznaczenie formy prawnej 
podmiotu: wyrazy „spółdzielnia europejska”,

b)  w  polu drugim — numer REGON oraz numer 
NIP; przy wniosku o rejestrację nowego przed-
siębiorcy pole może pozostać niewypełnione,

c)  w polu trzecim — firmę, pod którą spółdzielnia 
działa,

d)  w  polu czwartym — dane o  poprzedniej reje-
stracji, co obejmuje: oznaczenie państwa, na-
zwę rejestru, nazwę organu prowadzącego re-
jestr, numer w rejestrze,

e)  w polu piątym — informację, czy przedsiębiorca 
prowadzi działalność gospodarczą z  innymi 
podmiotami na podstawie umowy spółki cywil-
nej;

2)  w rubryce drugiej:

a)  w polu pierwszym — siedzibę spółdzielni,

b)  w polu drugim — adres spółdzielni,

c)  w polu trzecim — adres poczty elektronicznej, 

d)  w polu czwartym — adres strony internetowej;

3)  w rubryce trzeciej — dane posiadanych przez spół-
dzielnię europejską oddziałów:

a)  w polu pierwszym — firmę oddziału,

b)  w polu drugim — siedzibę oddziału,

c)  w polu trzecim — adres oddziału;

4)  w rubryce czwartej — informacje o statucie: w po-
lu pierwszym — informacje o uchwaleniu statutu 
spółdzielni europejskiej lub zmianach statutu, co 
obejmuje: datę podjęcia uchwały, w  przypadku 
zmiany statutu — także oznaczenie zmienionych 
paragrafów, zaś w  przypadku ustalenia nowego 
tekstu statutu spółdzielni europejskiej — zaznacze-
nie tej okoliczności;

5)  w rubryce piątej:

a)  w polu pierwszym — okres, na jaki została utwo-
rzona spółdzielnia europejska; jeżeli spółdziel-
nia została utworzona na czas nieoznaczony, 
wpisuje się wyrazy „na czas nieoznaczony”,

b)  w polu drugim — oznaczenie pisma innego niż 
Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczone-
go do ogłoszeń spółdzielni europejskiej, jeżeli 
statut spółdzielni je wskazuje;

6)  w  rubryce szóstej — dane o sposobie powstania 
spółdzielni europejskiej, jeżeli powstała przez po-
łączenie, przekształcenie lub podział innych spół-
dzielni lub spółek:

a)  w  polu pierwszym — określenie okoliczności, 
o których mowa w art. 38 pkt 1 lit. f ustawy, co 
obejmuje powstanie spółdzielni w wyniku połą-
czenia, podziału lub przekształcenia innych pod-
miotów,

b)  w polu drugim — opis sposobu powstania spół-
dzielni w wyniku połączenia, przekształcenia lub 
podziału oraz informację o uchwale,

c)  w polu trzecim — numer i datę decyzji Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów 
o zgodzie na dokonanie koncentracji,

d)  w  podrubryce pierwszej — dane podmiotów, 
z których powstała spółdzielnia w wyniku prze-
kształcenia, podziału lub połączenia:

—  w polu pierwszym — nazwę lub firmę,



Dziennik Ustaw Nr 273 — 15815 — Poz. 1616

 

—  w polu drugim — nazwę rejestru, w którym 
podmiot jest zarejestrowany,

—  w  polu trzecim — numer w  rejestrze; jeżeli 
podmiot jest zarejestrowany w  Krajowym 
Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer 
KRS,

—  w polu czwartym — nazwę sądu prowadzące-
go rejestr,

—  w polu piątym — numer REGON;

7)  w rubryce siódmej — dane o kapitale spółdzielni 
europejskiej:

a)  w polu pierwszym — wysokość kapitału zakła-
dowego (subskrybowanego),

b)  w podrubryce pierwszej — informację o wnie-
sieniu aportu:

—  w  polu pierwszym — określenie wartości 
udziałów objętych za aport (nie dotyczy to 
spółdzielni przenoszącej siedzibę na teryto-
rium RP),

c)  w polu drugim — liczbę udziałów wszystkich ka-
tegorii,

d)  w podrubryce drugiej — informacje o udziałach:

—  w polu pierwszym — nazwa kategorii,

—  w polu drugim — wartość nominalna udzia-
łów w tej samej kategorii,

e)  w polu trzecim — kwotowe określenie części ka-
pitału pokrytego w dniu subskrypcji;

8)  w rubryce ósmej dla spółdzielni europejskiej:

a)  w  polu pierwszym — wzmiankę o  podjęciu 
uchwały o  emisji obligacji, co obejmuje: datę 
podjęcia uchwały.

§ 87. W przypadku gdy w rubryce 3, 4, 8 lub w pod-
rubryce 1 rubryki 6 lub w podrubryce 1 i 2 rubryki 7 
zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego ele-
mentu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się ko-
lejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.

§ 88. W dziale 2 rejestru przedsiębiorców dla spół-
dzielni europejskiej wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej — organ uprawniony do re-
prezentacji podmiotu:

a)  w polu pierwszym — nazwę organu uprawnio-
nego do reprezentowania spółdzielni,

b)  w  polu drugim — sposób reprezentacji spół-
dzielni, co obejmuje sposób reprezentowania 
spółdzielni przez zarząd, radę administrującą 
lub przez dyrektorów wykonawczych będących 
członkami rady administrującej oraz przez pro-
kurentów,

c)  w podrubryce pierwszej — dane osób wchodzą-
cych w skład zarządu albo rady administrującej:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS,

—  w polu piątym — funkcję,

—  w polu szóstym — informację, czy osoba zo-
stała zawieszona w czynnościach,

—  w polu siódmym — datę, do której została za-
wieszona;

2)  w rubryce drugiej — organ nadzoru:

a)  w  polu pierwszym — nazwę organu nadzoru 
spółdzielni,

b)  w podrubryce pierwszej — dane osób wchodzą-
cych w skład 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.

§  89. Jeżeli w  spółdzielni europejskiej wybrano 
monistyczny system organów spółdzielni i  ten sam 
organ pełni funkcję organu reprezentacji i  organu 
nadzoru, organ ten podlega wpisaniu jako organ re-
prezentacji oraz jako organ nadzoru. W takiej sytuacji 
jako członków organu reprezentacji wpisuje się osoby 
zajmujące się reprezentacją i  zarządzaniem, a  jako 
członków organu nadzoru — osoby zajmujące się nad-
zorem.

§ 90. W przypadku gdy w rubryce 3 lub podrubry-
ce 1 rubryki 1 lub w podrubryce 1 rubryki 2 zachodzi 
konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, 
dane dotyczące każdego z  nich wpisuje się kolejno 
w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.

§ 91. W dziale 3 rejestru przedsiębiorców dla spół-
dzielni europejskiej wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej: w polu pierwszym — przed-
miot działalności przedsiębiorcy według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD), określony rodza-
jem działalności;

2)  w rubryce drugiej — wzmianki o złożonych doku-
mentach:

a)  w polu pierwszym — wzmiankę o złożeniu rocz-
nego sprawozdania finansowego, co obejmuje: 
okres, za jaki złożono dokument, i datę jego zło-
żenia,

b)  w  polu drugim — wzmiankę o  złożeniu opinii 
biegłego rewidenta, co obejmuje: okres, za jaki 
złożono opinię,



Dziennik Ustaw Nr 273 — 15816 — Poz. 1616

 

c)  w polu trzecim — wzmiankę o złożeniu uchwały 
lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozda-
nia finansowego, co obejmuje: okres, za jaki zło-
żono dokument,

d)  w polu czwartym — wzmiankę o złożeniu spra-
wozdania z działalności spółdzielni, co obejmu-
je: okres, za jaki złożono sprawozdanie. 

§  92.  1. W  przypadku gdy w  rubryce 1 zachodzi  
konieczność wpisania więcej niż jednego elementu,  
dane dotyczące każdego z  nich wpisuje się kolejno 
w rubryce 1.

2. W przypadku gdy w rubryce 2 zachodzi koniecz-
ność wpisania informacji o  dokumentach za kolejne 
okresy, informacje o tych faktach wpisuje się kolejno 
w odpowiednich polach rubryki 2.

§ 93. W dziale 4 rejestru przedsiębiorców dla spół-
dzielni europejskiej wpisuje się informacje wskazane 
w § 26 i § 27, przy czym przedsiębiorcę — spółkę jaw-
ną, spółkę komandytową i spółkę partnerską zastępu-
je spółdzielnia europejska.

§ 94. W dziale 5 rejestru przedsiębiorców dla spół-
dzielni europejskiej wpisuje się informacje wskazane 
w  §  57 i  §  58, przy czym przedsiębiorcę — spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną za-
stępuje spółdzielnia europejska.

§ 95. W dziale 6 rejestru przedsiębiorców dla spół-
dzielni europejskiej wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej — informacje o likwidacji:

a)  w polu pierwszym — informacje o otwarciu li-
kwidacji:

—  w przypadku otwarcia likwidacji orzeczeniem 
sądu — nazwę sądu, datę orzeczenia, sygna-
turę sprawy,

—  w  przypadku otwarcia likwidacji uchwałą — 
organ podejmujący uchwałę, datę podjęcia 
uchwały, numer uchwały, a  jeżeli uchwała 
została podjęta w  formie aktu notarialnego, 
to datę jego sporządzenia, oznaczenie nota-
riusza i numer repertorium,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu li-
kwidacji, co obejmuje: datę zakończenia likwi-
dacji oraz informację o  sposobie jej zakończe-
nia,

c)  w  polu trzecim — sposób reprezentacji spół-
dzielni przez likwidatorów,

d)  w podrubryce pierwszej — dane likwidatorów:

—  w polu pierwszym — nazwisko,

—  w polu drugim — imiona,

—  w polu trzecim — numer PESEL;

2)  w rubryce drugiej — informacje o rozwiązaniu:

a)  w polu pierwszym — określenie okoliczności, co 
obejmuje rozwiązanie spółdzielni,

b)  w  polu drugim — informacje o  rozwiązaniu 
spółdzielni, co obejmuje: wskazanie przyczyny 
rozwiązania, wskazanie, czy rozwiązanie nastą-
piło orzeczeniem sądu bądź właściwego organu 
lub uchwałą, oraz odpowiednio: nazwę sądu lub 
właściwego organu prowadzącego postępowa-
nie, datę wydania prawomocnego orzeczenia, 
sygnaturę sprawy lub datę podjęcia uchwały, 
numer uchwały, a jeżeli uchwała została podję-
ta w formie aktu notarialnego, to datę jego spo-
rządzenia, oznaczenie notariusza i numer reper-
torium;

3)  w rubryce trzeciej — ustanowienie zarządu komi-
sarycznego dla spółdzielni europejskiej:

a)  w polu pierwszym — okres, na jaki zarząd komi-
saryczny został ustanowiony,

b)  w  polu drugim — sposób reprezentacji spół-
dzielni przez zarząd komisaryczny,

c)  w podrubryce pierwszej — dane zarządcy komi-
sarycznego:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS;

4)  w rubryce czwartej — informacje o połączeniu, po-
dziale spółdzielni europejskiej lub przekształceniu 
spółdzielni europejskiej w inny sposób:

a)  w  polu pierwszym — określenie okoliczności, 
o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy, co 
obejmuje połączenie, podział lub przekształce-
nie,

b)  w polu drugim — opis sposobu połączenia, po-
działu lub przekształcenia spółdzielni oraz infor-
macje o uchwale,

c)  w  podrubryce pierwszej — dane podmiotów  
powstałych w  wyniku połączenia, podziału lub 
przekształcenia albo dane podmiotów przejmu-
jących całość majątku spółdzielni:

—  w polu pierwszym — nazwę lub firmę,

—  w polu drugim — nazwę rejestru, w którym 
podmiot jest zarejestrowany,

—  w  polu trzecim — numer w  rejestrze; jeżeli 
podmiot jest zarejestrowany w  Krajowym 
Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer 
KRS,

—  w polu czwartym — nazwę sądu lub organu 
prowadzącego rejestr,

—  w polu piątym — numer REGON,

d)  w podrubryce drugiej — dane podmiotów, któ-
rych majątek jest przejmowany przez spółdziel-
nię w  wyniku połączenia lub podziału; wpisu 
dokonuje się dla spółdzielni przejmującej; wpis 
nie dotyczy spółdzielni zawiązanych w  wyniku 
przekształcenia, podziału lub połączenia:

—  w polu pierwszym — nazwę lub firmę,
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—  w polu drugim — nazwę rejestru, w którym 
podmiot jest zarejestrowany,

—  w  polu trzecim — numer w  rejestrze; jeżeli 
podmiot jest zarejestrowany w  Krajowym 
Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer 
KRS,

—  w polu czwartym — nazwę sądu lub organu 
prowadzącego rejestr,

—  w polu piątym — numer REGON;

5)  w  rubryce piątej — informacje o  postępowaniu 
upadłościowym:

a)  w  polu pierwszym — informacje o  ogłoszeniu 
upadłości, co obejmuje: nazwę sądu prowadzą-
cego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę 
sprawy,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu po-
stępowania upadłościowego, co obejmuje: spo-
sób zakończenia, datę zakończenia postępowa-
nia,

c)  w  polu trzecim — określenie sposobu prowa-
dzenia postępowania upadłościowego, co obej-
muje: informacje o  prowadzeniu upadłości 
z  możliwością zawarcia układu lub upadłości 
obejmującej likwidację majątku dłużnika,

d)  w  polu czwartym — informacje o  uchyleniu 
układu zawartego w postępowaniu upadłościo-
wym z  możliwością zawarcia układu, co obej-
muje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę 
sprawy,

e)  w podrubryce pierwszej — dane syndyka:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS,

f)  w podrubryce drugiej — dane osoby powołanej 
w toku postępowania upadłościowego:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS,

—  w polu piątym — określenie osoby, co obej-
muje jedną z następujących funkcji: „zarząd-
ca przymusowy”, „nadzorca sądowy”, „za-
rządca”, „zarządca zagraniczny”, „osoba po-
wołana w toku postępowania upadłościowe-
go do reprezentowania upadłego”;

6)  w  rubryce szóstej — informacje o  postępowaniu 
naprawczym:

a)  w  polu pierwszym — informacje o  wszczęciu 
postępowania naprawczego, co obejmuje: na-
zwę sądu prowadzącego postępowanie napraw-
cze, datę wszczęcia postępowania naprawcze-
go, sygnaturę sprawy,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu po-
stępowania naprawczego, co obejmuje: sposób 
zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c)  w polu trzecim — informacje o uchyleniu ukła-
du, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, 
sygnaturę sprawy,

d)  w podrubryce pierwszej — dane nadzorcy sądo-
wego:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS;

7)  w rubryce siódmej — informacje o zmianie siedzi-
by spółdzielni europejskiej:

a)  w polu pierwszym — wzmiankę o złożeniu pla-
nu przeniesienia siedziby,

b)  w  polu drugim — informacje o  państwie, do 
którego przeniesiono siedzibę spółdzielni, na-
zwę rejestru, do którego wpisano spółdzielnię, 
nazwę organu prowadzącego rejestr oraz nu-
mer w rejestrze;

8)  w rubryce ósmej — informację o zawieszeniu albo 
wznowieniu wykonywania działalności gospodar-
czej:

a)  w  polu pierwszym — datę rozpoczęcia zawie-
szenia wykonywania działalności,

b)  w polu drugim — datę wznowienia wykonywa-
nia działalności. 

§ 96. 1. 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 zachodzi konieczność wpisania więcej 
niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich 
wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub pod-
rubryce.

2. W przypadku gdy w rubryce 8 zachodzi koniecz-
ność wpisania kolejnych informacji o  zawieszeniu  
albo wznowieniu wykonywania działalności gospo-
darczej, informacje te wpisuje się kolejno w  odpo-
wiednich polach rubryki 8.

§ 97. Dla spółdzielni przekształcanej lub podlegają-
cej podziałowi lub połączeniu dane wpisywane w rub-
ryce 4 w polach 1 i 2 wpisuje się na wniosek po zgło-
szeniu do sądu rejestrowego uchwały o łączeniu, po-
dziale lub przekształceniu. Dane w podrubryce 1 lub 2 
rubryki 4 wpisuje się na wniosek lub z urzędu, jeżeli 
spółdzielnia jest z  urzędu wykreślana z  rejestru, po 
wpisaniu do rejestru skutków połączenia, podziału lub 
przekształcenia.

Oddział 8

Przedsiębiorstwa państwowe, instytuty badawcze 

i instytucje gospodarki budżetowej

§  98. W  dziale 1 rejestru przedsiębiorców dla 
przedsiębiorstw państwowych, instytutów badaw-
czych i instytucji gospodarki budżetowej wpisuje się:
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1)  w rubryce pierwszej:

a)  w polu pierwszym — oznaczenie formy prawnej 
podmiotu: wyrazy „przedsiębiorstwo państwo-
we”, „instytut badawczy” lub „instytucja gos- 
podarki budżetowej”,

b)  w  polu drugim — numer REGON oraz numer 
NIP; przy wniosku o rejestrację nowego przed-
siębiorcy pole może pozostać niewypełnione,

c)  w polu trzecim — nazwę,

d)  w polu czwartym — dane o wcześniejszej reje-
stracji, co obejmuje: nazwę rejestru, nazwę są-
du prowadzącego rejestr, numer w rejestrze,

e)  w polu piątym — informację, czy przedsiębiorca 
prowadzi działalność gospodarczą z  innymi 
podmiotami na podstawie umowy spółki cywil-
nej,

f)  w polu szóstym — informację, czy podmiot po-
siada status organizacji pożytku publicznego;

2)  w rubryce drugiej:

a)  w polu pierwszym — siedzibę przedsiębiorcy,

b)  w polu drugim — adres przedsiębiorcy,

c)  w polu trzecim — adres poczty elektronicznej, 

d)  w polu czwartym — adres strony internetowej;

3)  w  rubryce trzeciej — dane posiadanych przez 
przedsiębiorcę oddziałów:

a)  w polu pierwszym — nazwę oddziału,

b)  w polu drugim — siedzibę oddziału,

c)  w polu trzecim — adres oddziału;

4)  w rubryce czwartej — informacje o statucie: w po-
lu pierwszym — informacje o nadaniu lub zatwier-
dzeniu statutu, co obejmuje datę nadania lub za-
twierdzenia statutu, w przypadku zaś zmiany sta-
tutu — także oznaczenie zmienionych paragrafów, 
a w przypadku ustalenia nowego tekstu statutu — 
zaznaczenie tej okoliczności;

5)  w  rubryce piątej: w polu pierwszym — okres, na 
jaki został utworzony podmiot; jeżeli podmiot zo-
stał utworzony na czas nieoznaczony, wpisuje się 
wyrazy „na czas nieoznaczony”;

6)  w  rubryce szóstej — dane o sposobie powstania 
podmiotu, jeżeli powstał przez połączenie, podział 
lub przekształcenie innych podmiotów:

a)  w  polu pierwszym — określenie okoliczności, 
o których mowa w art. 38 pkt 1 lit. f ustawy, co 
obejmuje: połączenie, przekształcenie lub po-
dział,

b)  w polu drugim — opis sposobu powstania pod-
miotu w wyniku połączenia, przekształcenia lub 
podziału,

c)  w polu trzecim — numer i datę decyzji Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów 
o zgodzie na dokonanie koncentracji,

d)  w podrubryce pierwszej dane podmiotów, z któ-
rych powstał przedsiębiorca w wyniku podziału, 
przekształcenia lub połączenia:

—  w polu pierwszym — nazwę lub firmę,

—  w polu drugim — nazwę rejestru, w którym 
podmiot jest zarejestrowany,

—  w  polu trzecim — numer w  rejestrze; jeżeli 
podmiot jest zarejestrowany w  Krajowym 
Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer 
KRS,

—  w polu czwartym — nazwę sądu prowadzące-
go rejestr; pole pozostaje puste, jeżeli pod-
miot jest zarejestrowany w  Krajowym Reje-
strze Sądowym,

—  w polu piątym — numer REGON;

7)  w rubryce siódmej — odpowiednio organ założy-
cielski przedsiębiorstwa państwowego, instytucji 
gospodarki budżetowej lub ministra nadzorujące-
go instytut badawczy, co obejmuje:

a)  w polu pierwszym — nazwę organu założyciel-
skiego lub ministra nadzorującego instytut ba-
dawczy,

b)  w polu drugim — numer REGON,

c)  w polu trzecim — numer KRS.

§ 99. W przypadku gdy w rubryce 3, 4 lub w podru-
bryce 1 rubryki 6 zachodzi konieczność wpisania wię-
cej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego 
z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub 
podrubryce.

§  100. W  dziale 2 rejestru przedsiębiorców dla 
przedsiębiorstw państwowych, instytutów badaw-
czych i instytucji gospodarki budżetowej wpisuje się:

1)  w  rubryce pierwszej — uprawnionego do repre-
zentacji podmiotu:

a)  w polu pierwszym — nazwę uprawnionego,

b)  w polu drugim — nazwisko osoby uprawnionej 
do reprezentowania podmiotu,

c)  w polu trzecim — imiona osoby uprawnionej do 
reprezentowania podmiotu,

d)  w polu czwartym — numer PESEL osoby upraw-
nionej do reprezentowania podmiotu;

2)  w rubryce drugiej — organ nadzoru:

a)  w polu pierwszym — nazwę organu nadzoru,

b)  w podrubryce pierwszej — dane osób wchodzą-
cych w skład 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,
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c)  w polu trzecim — numer PESEL,

d)  w polu czwartym — rodzaj prokury;

4)  w rubryce czwartej — dane pełnomocnika i zakres 
pełnomocnictwa:

a)  w polu pierwszym — nazwisko,

b)  w polu drugim — imiona,

c)  w polu trzecim — numer PESEL,

d)  w polu czwartym — zakres pełnomocnictwa.

§ 101. 1. W przypadku ustanowienia tymczasowe-
go kierownika przedsiębiorstwa państwowego, jego 
dane wpisuje się w rubryce 1.

2. W  przypadku ustanowienia pełnomocnika do 
spraw prywatyzacji w przedsiębiorstwie państwowym, 
jego dane wpisuje się w rubryce 1.

3. W przypadku gdy w podrubryce 1 rubryki 2 albo 
w  rubrykach 2, 3 i  4 zachodzi konieczność wpisania 
więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego 
z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub 
podrubryce.

§  102. W  dziale 3 rejestru przedsiębiorców dla 
przedsiębiorstw państwowych, instytutów badaw-
czych i instytucji gospodarki budżetowej wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej: w polu pierwszym — przed-
miot działalności przedsiębiorcy według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD), określony rodza-
jem działalności;

2)  w rubryce drugiej — wzmianki o złożonych doku-
mentach:

a)  w polu pierwszym — wzmiankę o złożeniu rocz-
nego sprawozdania finansowego, co obejmuje 
okres, za jaki złożono dokument, i datę jego zło-
żenia,

b)  w  polu drugim — wzmiankę o  złożeniu opinii 
biegłego rewidenta, co obejmuje okres, za jaki 
złożono opinię,

c)  w polu trzecim — wzmiankę o złożeniu uchwały 
lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozda-
nia finansowego, co obejmuje okres, za jaki zło-
żono dokument,

d)  w polu czwartym — wzmiankę o złożeniu spra-
wozdania z  działalności przedsiębiorstwa pań-
stwowego lub instytutu badawczego, co obej-
muje okres, za jaki złożono sprawozdanie;

3)  w rubryce trzeciej — nie dokonuje się wpisów;

4)  w rubryce czwartej — nie dokonuje się wpisów. 

§ 103. 1. W przypadku gdy w rubryce 1 zachodzi 
konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, 
dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno od-
powiednio w rubryce 1.

2. W przypadku gdy w rubryce 2 zachodzi koniecz-
ność wpisania informacji o  dokumentach za kolejne 
okresy, informacje o tych faktach wpisuje się kolejno 
w odpowiednich polach rubryki 2.

§  104. W  dziale 4 rejestru przedsiębiorców dla 
przedsiębiorstw państwowych, instytutów badaw-
czych i  instytucji gospodarki budżetowej wpisuje się 
informacje wskazane w § 26 i § 27, przy czym przed-
siębiorcę — spółkę jawną, spółkę komandytową 
i  spółkę partnerską zastępuje przedsiębiorstwo pań-
stwowe, instytucja gospodarki budżetowej i  instytut 
badawczy.

§  105. W  dziale 5 rejestru przedsiębiorców dla 
przedsiębiorstw państwowych, instytutów badaw-
czych i  instytucji gospodarki budżetowej wpisuje się 
informacje wskazane w § 57 i § 58, przy czym spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyj-
ną zastępuje przedsiębiorstwo państwowe, instytucja 
gospodarki budżetowej i instytut badawczy.

§  106. W  dziale 6 rejestru przedsiębiorców dla 
przedsiębiorstw państwowych, instytutów badaw-
czych i instytucji gospodarki budżetowej wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej — informacje o likwidacji:

a)  w polu pierwszym — informacje o otwarciu li-
kwidacji:

—  w przypadku otwarcia likwidacji orzeczeniem 
sądu — nazwę sądu prowadzącego postępo-
wanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

—  w  przypadku otwarcia likwidacji uchwałą — 
organ podejmujący uchwałę, datę podjęcia 
uchwały, numer uchwały, a  jeżeli uchwała 
została podjęta w formie aktu notarialnego — 
datę jego sporządzenia, oznaczenie notariu-
sza i numer repertorium,

b)  w  polu drugim — informacje o  zakończeniu  
likwidacji, co obejmuje: datę zakończenia likwi-
dacji oraz informację o  sposobie jej zakończe-
nia,

c)  w  polu trzecim — sposób reprezentacji przed-
siębiorcy przez likwidatorów,

d)  w podrubryce pierwszej — dane likwidatorów:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS;

2)  w rubryce drugiej — ustanowienie zarządu komi-
sarycznego lub powierzenie zarządzania przedsię-
biorstwem państwowym:

a)  w polu pierwszym — okres, na jaki zarząd komi-
saryczny został ustanowiony lub na jaki zostało 
powierzone zarządzanie przedsiębiorstwem 
państwowym,

b)  w polu drugim — informację, czy jest to zarząd 
komisaryczny, czy powierzenie zarządzania 
przedsiębiorstwem państwowym,

c)  w  polu trzecim — sposób reprezentacji przed-
siębiorstwa przez zarządcę,

d)  w podrubryce pierwszej — dane zarządcy:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,
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—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS;

3)  w rubryce trzeciej — informacje o połączeniu, po-
dziale lub przekształceniu podmiotu w  inny spo-
sób:

a)  w  polu pierwszym — określenie okoliczności, 
o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy, co 
obejmuje:

— połączenie,

— podział,

— przekształcenie,

b)  w polu drugim — opis sposobu połączenia, po-
działu lub przekształcenia,

c)  w  podrubryce pierwszej — dane podmiotów  
powstałych w  wyniku połączenia, podziału lub 
przekształcenia:

—  w polu pierwszym — nazwę lub firmę,

—  w polu drugim — nazwę rejestru, w którym 
podmiot jest zarejestrowany,

—  w  polu trzecim — numer w  rejestrze; jeżeli 
podmiot jest zarejestrowany w  Krajowym 
Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer 
KRS,

—  w polu czwartym — nazwę sądu prowadzące-
go rejestr,

—  w polu piątym — numer REGON,

d)  w podrubryce drugiej — dane podmiotów, któ-
rych majątek jest przejmowany w wyniku połą-
czenia lub podziału; wpisu dokonuje się dla 
podmiotu przejmującego; wpis nie dotyczy 
podmiotu zawiązanego w wyniku przekształce-
nia, podziału lub połączenia:

—  w polu pierwszym — nazwę lub firmę,

—  w polu drugim — nazwę rejestru, w którym 
podmiot jest zarejestrowany,

—  w  polu trzecim — numer w  rejestrze; jeżeli 
podmiot jest zarejestrowany w  Krajowym 
Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer 
KRS,

—  w polu czwartym — nazwę sądu prowadzące-
go rejestr,

—  w polu piątym — numer REGON;

4)  w rubryce czwartej — informacje o postępowaniu 
upadłościowym:

a)  w  polu pierwszym — informacje o  ogłoszeniu 
upadłości, co obejmuje: nazwę sądu prowadzą-
cego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę 
sprawy,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu po-
stępowania upadłościowego, co obejmuje: spo-
sób zakończenia, datę zakończenia postępowa-
nia,

c)  w  polu trzecim — określenie sposobu prowa-
dzenia postępowania upadłościowego, co obej-
muje: informacje o  prowadzeniu upadłości 
z  możliwością zawarcia układu lub upadłości 
obejmującej likwidację majątku dłużnika,

d)  w  polu czwartym — informacje o  uchyleniu 
układu zawartego w postępowaniu upadłościo-
wym z  możliwością zawarcia układu, co obej-
muje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę 
sprawy,

e)  w podrubryce pierwszej — dane syndyka:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS,

f)  w podrubryce drugiej — dane osoby powołanej 
w toku postępowania upadłościowego:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS,

—  w polu piątym — określenie osoby, co obej-
muje jedną z następujących funkcji: „zarząd-
ca przymusowy”, „nadzorca sądowy”, „za-
rządca”, „zarządca zagraniczny”, „osoba po-
wołana w toku postępowania upadłościowe-
go do reprezentowania upadłego”;

5)  w  rubryce piątej — informacje o  postępowaniu 
układowym prowadzonym na podstawie rozpo-
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z  dnia 
24 października 1934 r. — Prawo o postępowaniu 
układowym:

a)  w  polu pierwszym — informacje o  otwarciu  
postępowania układowego, co obejmuje: na-
zwę sądu prowadzącego postępowanie, datę 
orzeczenia, sygnaturę sprawy,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu po-
stępowania układowego, co obejmuje: sposób 
zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c)  w polu trzecim — informacje o uchyleniu ukła-
du, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, 
sygnaturę sprawy;

6)  w  rubryce szóstej — informacje o  postępowaniu 
naprawczym:

a)  w  polu pierwszym — informacje o  wszczęciu 
postępowania naprawczego, co obejmuje: na-
zwę sądu prowadzącego postępowanie napraw-
cze, datę wszczęcia postępowania naprawcze-
go, sygnaturę sprawy,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu po-
stępowania naprawczego, co obejmuje: sposób 
zakończenia, datę zakończenia postępowania,
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c)  w polu trzecim — informacje o uchyleniu ukła-
du, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, 
sygnaturę sprawy,

d)  w podrubryce pierwszej — dane nadzorcy sądo-
wego:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS;

7)  w  rubryce siódmej — informację o  zawieszeniu  
albo wznowieniu wykonywania działalności gos- 
podarczej:

a)  w  polu pierwszym — datę rozpoczęcia zawie-
szenia wykonywania działalności,

b)  w polu drugim — datę wznowienia wykonywa-
nia działalności.

§ 107. 1. Dla instytutów badawczych nie dokonuje 
się wpisów w rubryce 2.

2. W przypadku gdy w  rubrykach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
w podrubryce 1 rubryki 1, w podrubryce 1 lub w pod-
rubryce 2 rubryki 2, w  podrubryce 1 rubryki 3 lub 
w podrubrykach 1 i 2 rubryki 4 zachodzi konieczność 
wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczą-
ce każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej 
rubryce lub podrubryce.

3. W przypadku gdy w rubryce 7 zachodzi koniecz-
ność wpisania kolejnych informacji o zawieszeniu al-
bo wznowieniu wykonywania działalności gospodar-
czej, informacje te wpisuje się kolejno w  odpowied-
nich polach rubryki 7.

Oddział 9

Przedsiębiorstwa zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 

ustawy

§  108. W  dziale 1 rejestru przedsiębiorców dla 
przedsiębiorstwa zagranicznego wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej:

a)  w polu pierwszym — wyrazy „przedsiębiorstwo 
zagraniczne”,

b)  w  polu drugim — numer REGON oraz numer 
NIP; przy wniosku o rejestrację nowego przed-
siębiorcy pole może pozostać niewypełnione,

c)  w polu trzecim — oznaczenie, pod którym jest 
prowadzone przedsiębiorstwo zagraniczne,

d)  w polu czwartym — nazwisko, nazwę lub firmę 
przedsiębiorcy prowadzącego przedsiębiorstwo 
zagraniczne wraz z jego formą prawną,

e)  w polu piątym — imiona tego przedsiębiorcy,

f)  w  polu szóstym — numer PESEL lub numer  
REGON tego przedsiębiorcy,

g)  w polu siódmym — dane o wcześniejszej reje-
stracji, co obejmuje: nazwę rejestru — „Rejestr 
przedsiębiorstw zagranicznych”, nazwę sądu 
prowadzącego rejestr, numer w rejestrze,

h)  w polu ósmym — informację, czy przedsiębior-
ca prowadzi działalność gospodarczą z  innymi 
podmiotami na podstawie umowy spółki cywil-
nej,

i)  w polu dziewiątym — informację, czy podmiot 
posiada status organizacji pożytku publicznego;

2)  w rubryce drugiej:

a)  w polu pierwszym — siedzibę przedsiębiorstwa 
w Polsce,

b)  w polu drugim — adres przedsiębiorstwa w Pol-
sce,

c)  w polu trzecim — adres poczty elektronicznej, 

d)  w polu czwartym — adres strony internetowej;

3)  w  rubryce trzeciej — dane posiadanych przez 
przedsiębiorstwo oddziałów:

a)  w polu pierwszym — nazwę oddziału,

b)  w polu drugim — siedzibę oddziału,

c)  w polu trzecim — adres oddziału;

4)  w rubryce czwartej — informacje na temat zezwo-
lenia na działanie przedsiębiorstwa w Polsce:

w  polu pierwszym — oznaczenie organu, który 
wydał zezwolenie na działanie przedsiębiorstwa 
w Polsce, numer i datę tego zezwolenia;

5)  w rubryce piątej — dane osoby fizycznej lub praw-
nej, której wydano pozwolenie na działalność 
przedsiębiorstwa w Polsce:

a)  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

b)  w polu drugim — imiona,

c)  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer  
REGON,

d)  w polu czwartym — adres.

§  109. W  przypadku gdy w  rubryce 3 zachodzi  
konieczność wpisania więcej niż jednego elementu,  
dane dotyczące każdego z  nich wpisuje się kolejno 
w rubryce 3.

§  110. W  dziale 2 rejestru przedsiębiorców dla 
przedsiębiorstwa zagranicznego wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej — dane pełnomocnika upraw-
nionego do działania w  zakresie działalności 
przedsiębiorstwa zagranicznego:

a)  w  polu pierwszym — zakres umocowania peł-
nomocnika,

b)  w polu drugim — nazwisko, nazwę lub firmę,

c)  w polu trzecim — imiona,

d)  w  polu czwartym — numer PESEL lub numer 
REGON,

e)  w polu piątym — numer KRS;

2)  w  rubryce drugiej — dane prokurentów i  rodzaj 
prokury:

a) w polu pierwszym — nazwisko,
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b) w polu drugim — imiona,

c) w polu trzecim — numer PESEL,

d) w polu czwartym — rodzaj prokury.

§ 111. W przypadku gdy w rubryce 1 lub 2 zachodzi 
konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, 
dane dotyczące każdego z  nich wpisuje się kolejno 
w rubryce 1 lub 2.

§  112. W  dziale 3 rejestru przedsiębiorców dla 
przedsiębiorstwa zagranicznego wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej: w polu pierwszym — przed-
miot działalności przedsiębiorcy według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD), określony rodza-
jem działalności;

2)  w rubryce drugiej — wzmianki o złożonych doku-
mentach:

a)  w polu pierwszym — wzmiankę o złożeniu rocz-
nego sprawozdania finansowego, co obejmuje 
okres, za jaki złożono dokument, i datę jego zło-
żenia,

b)  w  polu drugim — wzmiankę o  złożeniu opinii 
biegłego rewidenta, co obejmuje okres, za jaki 
złożono opinię,

c)  w polu trzecim — wzmiankę o złożeniu uchwały 
lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozda-
nia finansowego, co obejmuje okres, za jaki zło-
żono dokument;

3)  w rubryce trzeciej — nie dokonuje się wpisów;

4)  w rubryce czwartej — nie dokonuje się wpisów.

§ 113. 1. W przypadku gdy w rubryce 1 zachodzi 
konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, 
dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno od-
powiednio w rubryce 1.

2. W przypadku gdy w rubryce 2 zachodzi koniecz-
ność wpisania informacji o  dokumentach za kolejne 
okresy, informacje o tych faktach wpisuje się kolejno 
w odpowiednich polach rubryki 2.

§  114. W  dziale 4 rejestru przedsiębiorców dla 
przedsiębiorstwa zagranicznego wpisuje się informa-
cje wskazane w § 26 i § 27, przy czym przedsiębiorcę  
— spółkę jawną, spółkę komandytową i  spółkę part-
nerską zastępuje przedsiębiorstwo zagraniczne.

§  115. W  dziale 5 rejestru przedsiębiorców dla 
przedsiębiorstwa zagranicznego nie dokonuje się wpi-
sów.

§  116. W  dziale 6 rejestru przedsiębiorców dla 
przedsiębiorstwa zagranicznego wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej — informacje o likwidacji:

a)  w polu pierwszym — informacje o otwarciu li-
kwidacji:

—  w przypadku otwarcia likwidacji orzeczeniem 
sądu — nazwę sądu prowadzącego postępo-
wanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

—  w  przypadku otwarcia likwidacji uchwałą — 
organ podejmujący uchwałę, datę podjęcia 
uchwały, numer uchwały, a  jeżeli uchwała 
została podjęta w formie aktu notarialnego — 
datę jego sporządzenia, oznaczenie notariu-
sza i numer repertorium,

b)  w  polu drugim — informacje o  zakończeniu  
likwidacji, co obejmuje: datę zakończenia likwi-
dacji oraz informację o  sposobie jej zakończe-
nia,

c)  w  polu trzecim — sposób reprezentacji przed-
siębiorcy przez likwidatorów,

d)  w podrubryce pierwszej — dane likwidatorów: 

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS;

2)  w  rubryce drugiej — informacje o postępowaniu 
upadłościowym:

a)  w  polu pierwszym — informacje o  ogłoszeniu 
upadłości, co obejmuje: nazwę sądu prowadzą-
cego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę 
sprawy,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu po-
stępowania upadłościowego, co obejmuje: spo-
sób zakończenia, datę zakończenia postępowa-
nia,

c)  w  polu trzecim — określenie sposobu prowa-
dzenia postępowania upadłościowego, co obej-
muje: informacje o  prowadzeniu upadłości 
z  możliwością zawarcia układu lub upadłości 
obejmującej likwidację majątku dłużnika,

d)  w  polu czwartym — informacje o  uchyleniu 
układu zawartego w postępowaniu upadłościo-
wym z  możliwością zawarcia układu, co obej-
muje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę 
sprawy,

e)  w podrubryce pierwszej — dane syndyka:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS,

f)  w podrubryce drugiej — dane osoby powołanej 
w toku postępowania upadłościowego:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS,

—  w polu piątym — określenie osoby, co obej-
muje jedną z następujących funkcji: „zarząd-
ca przymusowy”, „nadzorca sądowy”, „za-
rządca”, „zarządca zagraniczny”, „osoba po-
wołana w toku postępowania upadłościowe-
go do reprezentowania upadłego”;



Dziennik Ustaw Nr 273 — 15823 — Poz. 1616

 

3)  w  rubryce trzeciej — informacje o postępowaniu 
układowym prowadzonym na podstawie rozpo-
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z  dnia 
24 października 1934 r. — Prawo o postępowaniu 
układowym:

a)  w  polu pierwszym — informacje o  otwarciu  
postępowania układowego, co obejmuje: nazwę 
sądu prowadzącego postępowanie, datę orze-
czenia, sygnaturę sprawy,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu po-
stępowania układowego, co obejmuje: sposób 
zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c)  w polu trzecim — informacje o uchyleniu ukła-
du, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, 
sygnaturę sprawy;

4)  w rubryce czwartej — informacje o postępowaniu 
naprawczym:

a)  w  polu pierwszym — informacje o  wszczęciu 
postępowania naprawczego, co obejmuje: na-
zwę sądu prowadzącego postępowanie napraw-
cze, datę wszczęcia postępowania naprawcze-
go, sygnaturę sprawy,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu po-
stępowania naprawczego, co obejmuje: sposób 
zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c)  w polu trzecim — informacje o uchyleniu ukła-
du, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, 
sygnaturę sprawy,

d)  w podrubryce pierwszej — dane nadzorcy sądo-
wego:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS;

5)  w rubryce piątej — informację o zawieszeniu albo 
wznowieniu wykonywania działalności gospodar-
czej:

a)  w  polu pierwszym — datę rozpoczęcia zawie-
szenia wykonywania działalności,

b)  w polu drugim — datę wznowienia wykonywa-
nia działalności.

§  117.  1. W  przypadku gdy w  rubryce 1, 2, 3, 4, 
w podrubryce 1 rubryki 1 lub w podrubryce 1 i 2 rub-
ryki 2 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jedne-
go elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje 
się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.

2. W przypadku gdy w rubryce 5 zachodzi koniecz-
ność wpisania kolejnych informacji o  zawieszeniu  
albo wznowieniu wykonywania działalności gospo-
darczej, informacje te wpisuje się kolejno w  odpo-
wiednich polach rubryki 5.

Oddział 10

Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i towarzystwa 

reasekuracji wzajemnej

§ 118. W dziale 1 rejestru przedsiębiorców dla to-

warzystw ubezpieczeń wzajemnych i towarzystw rea-

sekuracji wzajemnej wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej:

a)  w polu pierwszym — oznaczenie formy prawnej 

podmiotu: wyrazy „towarzystwo ubezpieczeń 

wzajemnych” lub „towarzystwo reasekuracji 

wzajemnej”,

b)  w  polu drugim — numer REGON oraz numer 

NIP; przy wniosku o  rejestrację nowego towa-

rzystwa pole może pozostać niewypełnione,

c)  w polu trzecim — nazwę towarzystwa,

d)  w polu czwartym — dane o wcześniejszej reje-

stracji, co obejmuje: nazwę rejestru — „Rejestr 
Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych”, nazwę 
sądu prowadzącego rejestr, numer w rejestrze,

e)  w polu piątym — informację, czy przedsiębiorca 
prowadzi działalność gospodarczą z  innymi 
podmiotami na podstawie umowy spółki cywil-
nej,

f)  w polu szóstym — informację, czy podmiot po-
siada status organizacji pożytku publicznego;

2)  w rubryce drugiej:

a) w polu pierwszym — siedzibę towarzystwa,

b) w polu drugim — adres towarzystwa,

c) w polu trzecim — adres poczty elektronicznej, 

d) w polu czwartym — adres strony internetowej;

3)  w rubryce trzeciej — dane posiadanych przez to-

warzystwo oddziałów:

a) w polu pierwszym — nazwę oddziału,

b) w polu drugim — siedzibę oddziału,

c) w polu trzecim — adres oddziału;

4)  w rubryce czwartej — informacje o statucie: w po-

lu pierwszym — informacje o  sporządzeniu lub 

zmianie statutu, co obejmuje: datę sporządzenia 
lub zmiany statutu, a jeżeli statut został sporządzo-

ny w formie aktu notarialnego — datę sporządze-

nia aktu notarialnego, oznaczenie notariusza i nu-
mer repertorium, w przypadku zaś zmiany statutu 

— także oznaczenie zmienionych paragrafów, 

a w wypadku ustalenia nowego tekstu statutu — 
zaznaczenie tej okoliczności;

5)  w  rubryce piątej: w polu pierwszym — okres, na 
jaki zostało utworzone towarzystwo; jeżeli zostało 

utworzone na czas nieoznaczony, wpisuje się wy-
razy „na czas nieoznaczony”;
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6)  w  rubryce szóstej — dane o sposobie powstania 
towarzystwa, jeżeli powstało przez połączenie in-
nych podmiotów:

a)  w  polu pierwszym — określenie okoliczności, 
o których mowa w art. 38 pkt 1 lit. f ustawy — 
połączenie,

b)  w polu drugim — opis sposobu powstania pod-
miotu w wyniku połączenia,

c)  w polu trzecim — numer i datę decyzji Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów 
o zgodzie na dokonanie koncentracji,

d)  w  podrubryce pierwszej — dane podmiotów, 
z których powstało towarzystwo w wyniku połą-
czenia:

—  w polu pierwszym — nazwę,

—  w polu drugim — nazwę rejestru, w którym 
podmiot był zarejestrowany,

—  w  polu trzecim — numer w  rejestrze; jeżeli 
podmiot jest zarejestrowany w  Krajowym 
Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer 
KRS,

—  w polu czwartym — nazwę sądu prowadzące-
go rejestr,

—  w polu piątym — numer REGON;

7) w rubryce siódmej:

a)  w polu pierwszym — oznaczenie terytorialnego 
zasięgu działalności towarzystwa,

b)  w  polu drugim — oznaczenie działu ubezpie-
czeń objętego działalnością towarzystwa,

c)  w polu trzecim — datę uznania towarzystwa za 
małe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych,

d)  w  polu czwartym — wzmiankę o  częściowym 
ograniczeniu zezwolenia na prowadzenie towa-
rzystwa,

e)  w polu piątym — datę cofnięcia zezwolenia na 
prowadzenie towarzystwa;

8) w rubryce ósmej:

a)  w polu pierwszym — wysokość kapitału zakła-
dowego towarzystwa,

b)  w polu drugim — wysokość kapitału zapasowe-
go towarzystwa.

§  119. W  przypadku gdy w  rubrykach 3 i  4 lub 
w podrubryce 1 rubryki 6 zachodzi konieczność wpisa-
nia więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każ-
dego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rub-
ryce lub podrubryce.

§ 120. W dziale 2 rejestru przedsiębiorców dla to-
warzystwa ubezpieczeń wzajemnych i  towarzystwa 
reasekuracji wzajemnej wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej — organ uprawniony do re-
prezentacji towarzystwa:

a)  w polu pierwszym — nazwę organu uprawnio-
nego do reprezentowania towarzystwa,

b)  w polu drugim — sposób reprezentacji,

c)  w podrubryce pierwszej — dane osób wchodzą-
cych w  skład organu uprawnionego do repre-
zentowania towarzystwa:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS,

—  w polu piątym — funkcję w organie reprezen-
tującym,

—  w  polu szóstym — informację, czy osoba 
wchodząca w skład zarządu została zawieszo-
na w czynnościach,

—  w polu siódmym — datę, do jakiej została za-
wieszona;

2) w rubryce drugiej — organ nadzoru:

a)  w polu pierwszym — nazwę organu nadzoru to-
warzystwa,

b)  w podrubryce pierwszej — dane osób wchodzą-
cych w skład 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.

§ 121. W przypadku gdy w podrubryce 1 rubryki 1 
lub 2 oraz w rubryce 3 zachodzi konieczność wpisania 
więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego 
z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej podrubryce 
lub rubryce.

§  122. W  dziale 3 rejestru przedsiębiorców dla  
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i towarzystwa 
reasekuracji wzajemnej wpisuje się informacje wska-
zane w § 79 i § 80, przy czym spółdzielnię zastępuje  
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych i towarzystwo 
reasekuracji wzajemnej.

§  123. W  dziale 4 rejestru przedsiębiorców dla  
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i towarzystwa 
reasekuracji wzajemnej wpisuje się informacje wska-
zane w § 26 i § 27, przy czym przedsiębiorcę — spółkę 
jawną, spółkę komandytową i  spółkę partnerską za-
stępuje towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych i towa-
rzystwo reasekuracji wzajemnej.

§  124. W  dziale 5 rejestru przedsiębiorców dla  
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i towarzystwa 
reasekuracji wzajemnej wpisuje się informacje wska-
zane w § 57 i § 58, przy czym spółkę z o.o. oraz spółkę 
akcyjną zastępują towarzystwo ubezpieczeń wzajem-
nych i towarzystwo reasekuracji wzajemnej.
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§  125. W  dziale 6 rejestru przedsiębiorców dla  
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i towarzystwa 
reasekuracji wzajemnej wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej — informacje o likwidacji:

a)  w polu pierwszym — informacje o otwarciu li-
kwidacji:

—  w przypadku otwarcia likwidacji orzeczeniem 
sądu — nazwę sądu prowadzącego postępo-
wanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

—  w  przypadku otwarcia likwidacji uchwałą — 
organ podejmujący uchwałę, datę podjęcia 
uchwały, numer uchwały, a  jeżeli uchwała 
została podjęta w  formie aktu notarialnego, 
datę jego sporządzenia, oznaczenie notariu-
sza i numer repertorium,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu li-
kwidacji, co obejmuje: datę zakończenia likwi-
dacji oraz informację o  sposobie jej zakończe-
nia,

c)  w polu trzecim — sposób reprezentacji towarzy-
stwa przez likwidatorów,

d)  w podrubryce pierwszej — dane likwidatorów:

— w polu pierwszym — nazwisko,

— w polu drugim — imiona,

— w polu trzecim — numer PESEL;

2)  w rubryce drugiej — ustanowienie zarządu komi-
sarycznego:

a)  w polu pierwszym — okres, na jaki zarząd komi-
saryczny został ustanowiony,

b)  w polu drugim — sposób reprezentacji towarzy-
stwa przez zarządcę komisarycznego,

c)  w podrubryce pierwszej — dane zarządcy komi-
sarycznego:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS;

3)  w  rubryce trzeciej — informacje o połączeniu to-
warzystwa z innymi podmiotami:

a)  w  polu pierwszym — określenie okoliczności, 
o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy — 
połączenie z innymi podmiotami,

b)  w polu drugim — opis sposobu połączenia,

c)  w  podrubryce pierwszej — dane podmiotów  
powstałych w wyniku połączenia lub przejmują-
cych towarzystwo:

—  w polu pierwszym — nazwę,

—  w polu drugim — nazwę rejestru, w którym 
podmiot jest zarejestrowany,

—  w  polu trzecim — numer w  rejestrze; jeżeli 
podmiot jest zarejestrowany w  Krajowym 
Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer 
KRS,

—  w polu czwartym — nazwę sądu prowadzące-
go rejestr,

—  w polu piątym — numer REGON,

d)  w podrubryce drugiej — dane podmiotów przej-
mowanych w  wyniku połączenia; wpisu doko-
nuje się dla towarzystwa przejmującego; wpisu 
nie dokonuje się dla towarzystw powstałych 
w wyniku połączenia:

—  w polu pierwszym — nazwę lub firmę,

—  w polu drugim — nazwę rejestru, w którym 
podmiot jest zarejestrowany,

—  w  polu trzecim — numer w  rejestrze; jeżeli 
podmiot jest zarejestrowany w  Krajowym 
Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer 
KRS,

—  w polu czwartym — nazwę sądu prowadzące-
go rejestr,

—  w polu piątym — numer REGON;

4)  w rubryce czwartej — informacje o postępowaniu 
upadłościowym:

a)  w  polu pierwszym — informacje o  ogłoszeniu 
upadłości, co obejmuje: nazwę sądu prowadzą-
cego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę 
sprawy,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu po-
stępowania upadłościowego, co obejmuje: spo-
sób zakończenia, datę zakończenia postępowa-
nia,

c)  w  polu trzecim — określenie sposobu prowa-
dzenia postępowania upadłościowego, co obej-
muje: informacje o  prowadzeniu upadłości 
z  możliwością zawarcia układu lub upadłości 
obejmującej likwidację majątku dłużnika,

d)  w  polu czwartym — informacje o  uchyleniu 
układu zawartego w postępowaniu upadłościo-
wym z  możliwością zawarcia układu, co obej-
muje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę 
sprawy,

e)  w podrubryce pierwszej — dane syndyka:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS,

f)  w podrubryce drugiej — dane osoby powołanej 
w toku postępowania upadłościowego:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS,

—  w polu piątym — określenie osoby, co obej-
muje jedną z następujących funkcji: „zarząd-
ca przymusowy”, „nadzorca sądowy”, „za-
rządca”, „zarządca zagraniczny”, „osoba po-
wołana w toku postępowania upadłościowe-
go do reprezentowania upadłego”;
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5)  w  rubryce piątej — informacje o  postępowaniu 
układowym prowadzonym na podstawie rozpo-
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z  dnia 
24 października 1934 r. — Prawo o postępowaniu 
układowym:

a)  w  polu pierwszym — informacje o  otwarciu  
postępowania układowego, co obejmuje: na-
zwę sądu prowadzącego postępowanie, datę 
orzeczenia, sygnaturę sprawy,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu po-
stępowania układowego, co obejmuje: sposób 
zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c)  w polu trzecim — informacje o uchyleniu ukła-
du, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, 
sygnaturę sprawy;

6)  w  rubryce szóstej — informacje o  postępowaniu 
naprawczym:

a)  w  polu pierwszym — informacje o  wszczęciu 
postępowania naprawczego, co obejmuje: na-
zwę sądu prowadzącego postępowanie napraw-
cze, datę wszczęcia postępowania naprawcze-
go, sygnaturę sprawy,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu po-
stępowania naprawczego, co obejmuje: sposób 
zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c)  w polu trzecim — informacje o uchyleniu ukła-
du, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, 
sygnaturę sprawy,

d)  w podrubryce pierwszej — dane nadzorcy sądo-
wego:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS;

7)  w  rubryce siódmej — informację o  zawieszeniu  
albo wznowieniu wykonywania działalności gos- 
podarczej:

a)  w  polu pierwszym — datę rozpoczęcia zawie-
szenia wykonywania działalności,

b)  w polu drugim — datę wznowienia wykonywa-
nia działalności.

§ 126. 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 zachodzi konieczność wpisania więcej 
niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich 
wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub pod-
rubryce.

2. W przypadku gdy w rubryce 7 zachodzi koniecz-
ność wpisania kolejnych informacji o zawieszeniu al-
bo wznowieniu wykonywania działalności gospodar-
czej, informacje te wpisuje się kolejno w  odpowied-
nich polach rubryki 7.

Oddział 11

Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe 

i fundacje, gdy podlegają obowiązkowi wpisu w rejestrze 

przedsiębiorców na zasadzie art. 36 pkt 13 ustawy

§ 127. W dziale 1 rejestru przedsiębiorców wpisuje 
się:

1)  w rubryce pierwszej:

a)  w  polu pierwszym — oznaczenie rodzaju pod-
miotu zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporzą-
dzenia,

b)  w  polu drugim — numer REGON oraz numer 
NIP; przy wniosku o rejestrację nowego przed-
siębiorcy pole może pozostać niewypełnione,

c)  w polu trzecim — nazwę,

d)  w polu czwartym — dane o wcześniejszej reje-
stracji, co obejmuje: nazwę rejestru, nazwę or-
ganu prowadzącego rejestr, numer w rejestrze,

e)  w polu piątym — informację, czy przedsiębiorca 
prowadzi działalność gospodarczą z  innymi 
podmiotami na podstawie umowy spółki cywil-
nej,

f)  w polu szóstym — informację, czy podmiot po-
siada status organizacji pożytku publicznego;

2)  w rubryce drugiej:

a)  w polu pierwszym — siedzibę podmiotu,

b)  w polu drugim — adres podmiotu,

c)  w polu trzecim — adres poczty elektronicznej, 

d)  w polu czwartym — adres strony internetowej;

3)  w rubryce trzeciej — dane posiadanych przez pod-
miot oddziałów:

a)  w polu pierwszym — nazwę oddziału,

b)  w polu drugim — siedzibę oddziału, 

c)  w polu trzecim — adres oddziału;

4)  w rubryce czwartej — informacje o statucie:

w  polu pierwszym — informacje o  sporządzeniu 
lub zmianie statutu, co obejmuje: datę sporządze-
nia lub zmiany statutu, w  przypadku zaś zmiany 
statutu — także oznaczenie zmienionych paragra-
fów, a w wypadku ustalenia nowego tekstu umo-
wy lub statutu — zaznaczenie tej okoliczności;

5)  w rubryce piątej:

w polu pierwszym — okres, na jaki został utworzo-
ny podmiot; jeżeli został utworzony na czas nie-
oznaczony, wpisuje się wyrazy „na czas nieozna-
czony”;

6)  w  rubryce szóstej — dane o sposobie powstania 
podmiotu, jeżeli powstał przez połączenie lub po-
dział innych podmiotów:

a)  w  polu pierwszym — określenie okoliczności, 
o których mowa w art. 38 pkt 1 lit. f ustawy, co 
obejmuje: połączenie lub podział,
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b)  w polu drugim — opis sposobu powstania pod-
miotu w wyniku połączenia lub podziału,

c)  w polu trzecim — numer i datę decyzji Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów 
o zgodzie na dokonanie koncentracji,

d)  w  podrubryce pierwszej — dane podmiotów, 
z  których powstał podmiot w  wyniku podziału 
lub połączenia:

—  w polu pierwszym — nazwę,

—  w polu drugim — nazwę rejestru, w którym 
podmiot jest zarejestrowany,

—  w  polu trzecim — numer w  rejestrze; jeżeli 
podmiot jest zarejestrowany w  Krajowym 
Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer 
KRS,

—  w polu czwartym — nazwę sądu prowadzące-
go rejestr,

—  w polu piątym — numer REGON.

§ 128. W przypadku gdy w rubryce 3, 4 lub w pod-
rubryce 1 rubryki 6 zachodzi konieczność wpisania 
więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego 
z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub 
podrubryce.

§ 129. W dziale 2 rejestru przedsiębiorców wpisuje 
się:

1)  w rubryce pierwszej — organ uprawniony do re-
prezentacji podmiotu:

a)  w polu pierwszym — nazwę organu uprawnio-
nego do reprezentowania podmiotu,

b)  w  polu drugim — sposób reprezentacji pod- 
miotu,

c)  w podrubryce pierwszej — dane osób wchodzą-
cych w  skład organu uprawnionego do repre-
zentowania podmiotu:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS,

—  w polu piątym — funkcję w organie reprezen-
tującym;

2)  w rubryce drugiej — organ nadzoru:

a)  w polu pierwszym — nazwę organu nadzoru or-
ganizacji,

b)  w podrubryce pierwszej — dane osób wchodzą-
cych w skład organu nadzoru:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS;

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.

§  130. W  przypadku gdy w  rubryce 2 lub 3 albo 
w podrubryce 1 rubryki 1 lub rubryki 2 zachodzi ko-
nieczność wpisania więcej niż jednego elementu, da-
ne dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w od-
powiedniej rubryce lub podrubryce.

§ 131. W dziale 3 rejestru przedsiębiorców dla sto-
warzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodo-
wej i fundacji wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej: w polu pierwszym — przed-
miot działalności przedsiębiorcy według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD), określony rodza-
jem działalności;

2)  w rubryce drugiej — wzmianki o złożonych doku-
mentach:

a)  w polu pierwszym — wzmiankę o złożeniu rocz-
nego sprawozdania finansowego, co obejmuje 
okres, za jaki złożono dokument, i datę jego zło-
żenia,

b)  w  polu drugim — wzmiankę o  złożeniu opinii 
biegłego rewidenta, co obejmuje okres, za jaki 
złożono opinię,

c)  w polu trzecim — wzmiankę o złożeniu uchwały 
lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozda-
nia finansowego, co obejmuje okres, za jaki zło-
żono dokument,

d)  w polu czwartym — nie dokonuje się wpisów;

3)  w rubryce trzeciej — nie dokonuje się wpisów;

4)  w rubryce czwartej — przedmiot działalności sta-
tutowej organizacji pożytku publicznego:

a)  w polu pierwszym — odpłatna działalność sta-
tutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD), określona rodzajem działalności,

b)  w polu drugim — nieodpłatna działalność statu-
towa według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD), określona rodzajem działalności.

§ 132. 1. W przypadku gdy w rubryce 1 zachodzi 
konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, 
dane dotyczące każdego z  nich wpisuje się kolejno 
w rubryce 1.

2. W przypadku gdy w rubryce 2 zachodzi koniecz-
ność wpisania informacji o  dokumentach za kolejne 
okresy, informacje o tych faktach wpisuje się kolejno 
w odpowiednich polach rubryki 2.

3. W przypadku gdy w rubryce 4 zachodzi koniecz-
ność wpisania więcej niż jednej działalności, to infor-
macje o nich wpisuje się kolejno w odpowiednich po-
lach rubryki 4.
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§ 133. W dziale 4 rejestru przedsiębiorców wpisuje 
się informacje wskazane w  §  26 i  §  27, przy czym 
przedsiębiorcę — spółkę jawną, spółkę komandytową 
i spółkę partnerską zastępuje stowarzyszenie, inna or-
ganizacja społeczna lub zawodowa i fundacja.

§ 134. W dziale 5 rejestru przedsiębiorców wpisuje 
się informacje wskazane w § 57 i § 58, przy czym spół-
kę z  o.o. oraz spółkę akcyjną zastępuje stowarzysze-
nie, inna organizacja społeczna lub zawodowa i  fun-
dacja, w przypadku gdy podlegają obowiązkowi wpi-
su w  rejestrze przedsiębiorców na zasadzie art.  36 
pkt 13 ustawy.

§ 135. W dziale 6 rejestru przedsiębiorców wpisuje 
się:

1)  w  rubryce pierwszej — informacje o  likwidacji 
podmiotu:

a)  w polu pierwszym — informacje o otwarciu li-
kwidacji:

—  w przypadku otwarcia likwidacji orzeczeniem 
sądu — nazwę sądu prowadzącego postępo-
wanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

—  w  przypadku otwarcia likwidacji uchwałą — 
organ podejmujący uchwałę, datę podjęcia 
uchwały, numer uchwały, a  jeżeli uchwała 
została podjęta w formie aktu notarialnego — 
datę jego sporządzenia, oznaczenie notariu-
sza i numer repertorium,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu li-
kwidacji, co obejmuje: datę zakończenia likwi-
dacji oraz informację o  sposobie jej zakończe-
nia,

c)  w polu trzecim — sposób reprezentacji podmio-
tu przez likwidatorów,

d)  w podrubryce pierwszej — dane likwidatorów:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS;

2)  w rubryce drugiej — informacje o rozwiązaniu or-
ganizacji:

w polu pierwszym — orzeczeniem sądu, uchwałą 
czy zarządzeniem administracyjnym oraz w pierw-
szym przypadku — nazwę sądu prowadzącego  
postępowanie, datę wydania prawomocnego 
orzeczenia, sygnaturę sprawy; w drugim przypad-
ku — organ podejmujący uchwałę, datę podjęcia 
uchwały, numer uchwały, a jeżeli uchwała została 
podjęta w  formie aktu notarialnego, to datę jego 
sporządzenia, oznaczenie notariusza i  numer re-
pertorium; w trzecim przypadku — nazwę organu 
wydającego decyzję, datę wydania decyzji i numer 
decyzji;

3)  w rubryce trzeciej — ustanowienie zarządu komi-
sarycznego, zarządu przymusowego lub przedsta-
wiciela do prowadzenia bieżących spraw stowa-
rzyszenia:

a)  w polu pierwszym — okres, na jaki zarząd został 
ustanowiony,

b)  w polu drugim — rodzaj zarządu, co obejmuje: 
zarząd komisaryczny, zarząd przymusowy, 
przedstawiciel,

c)  w  polu trzecim — sposób reprezentacji przed-
siębiorcy przez zarządcę lub przedstawiciela,

d)  w  podrubryce pierwszej — dane zarządcy lub 
przedstawiciela:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS;

4)  w rubryce czwartej — informacje o połączeniu lub 
podziale podmiotu, jeżeli przepisy prawa material-
nego dotyczące podmiotów na to zezwalają:

a)  w  polu pierwszym — określenie okoliczności, 
o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy, co 
obejmuje: połączenie z innymi podmiotami lub 
podział podmiotu,

b)  w polu drugim — opis sposobu połączenia lub 
podziału,

c)  w podrubryce pierwszej — dane podmiotów po-
wstałych w wyniku połączenia lub podziału albo 
podmiotów przejmujących organizację:

—  w polu pierwszym — nazwę,

—  w polu drugim — nazwę rejestru, w którym 
podmiot jest zarejestrowany,

—  w  polu trzecim — numer w  rejestrze; jeżeli 
podmiot jest zarejestrowany w  Krajowym 
Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer 
KRS,

—  w polu czwartym — nazwę sądu prowadzące-
go rejestr,

—  w polu piątym — numer REGON;

5)  w  rubryce piątej — informacje o  postępowaniu 
upadłościowym:

a)  w  polu pierwszym — informacje o  ogłoszeniu 
upadłości, co obejmuje: nazwę sądu prowadzą-
cego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę 
sprawy,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu po-
stępowania upadłościowego, co obejmuje: spo-
sób zakończenia, datę zakończenia postępowa-
nia,

c)  w  polu trzecim — określenie sposobu prowa-
dzenia postępowania upadłościowego, co obej-
muje: informacje o  prowadzeniu upadłości 
z  możliwością zawarcia układu lub upadłości 
obejmującej likwidację majątku dłużnika,

d)  w  polu czwartym — informacje o  uchyleniu 
układu zawartego w postępowaniu upadłościo-
wym z  możliwością zawarcia układu, co obej-
muje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę 
sprawy,
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e) w podrubryce pierwszej — dane syndyka:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS,

f)  w podrubryce drugiej — dane osoby powołanej 
w toku postępowania upadłościowego:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS,

—  w polu piątym — określenie osoby, co obej-
muje jedną z następujących funkcji: „zarząd-
ca przymusowy”, „nadzorca sądowy”, „za-
rządca”, „zarządca zagraniczny”, „osoba po-
wołana w toku postępowania upadłościowe-
go do reprezentowania upadłego”;

6)  w  rubryce szóstej — informacje o  postępowaniu 
układowym prowadzonym na podstawie rozpo-
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z  dnia 
24 października 1934 r. — Prawo o postępowaniu 
układowym:

a)  w  polu pierwszym — informacje o  otwarciu  
postępowania układowego, co obejmuje: na-
zwę sądu prowadzącego postępowanie, datę 
orzeczenia, sygnaturę sprawy,

b)  w  polu drugim — informacje o  zakończeniu  
postępowania układowego, co obejmuje: spo-
sób zakończenia, datę zakończenia postępowa-
nia,

c)  w polu trzecim — informacje o uchyleniu ukła-
du, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, 
sygnaturę sprawy;

7)  w rubryce siódmej — informacje o postępowaniu 
naprawczym:

a)  w  polu pierwszym — informacje o  wszczęciu 
postępowania naprawczego, co obejmuje: na-
zwę sądu prowadzącego postępowanie napraw-
cze, datę wszczęcia postępowania naprawcze-
go, sygnaturę sprawy,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu po-
stępowania naprawczego, co obejmuje: sposób 
zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c)  w polu trzecim — informacje o uchyleniu ukła-
du, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, 
sygnaturę sprawy,

d)  w podrubryce pierwszej — dane nadzorcy sądo-
wego:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS;

8)  w rubryce ósmej — informację o zawieszeniu albo 
wznowieniu wykonywania działalności gospodar-
czej:

a)  w  polu pierwszym — datę rozpoczęcia zawie-
szenia wykonywania działalności,

b)  w polu drugim — datę wznowienia wykonywa-
nia działalności.

§ 136. 1. W przypadku gdy w rubryce 1, 3, 4, 5, 6, 7, 
w podrubryce 1 rubryki 1, w podrubryce 1 rubryki 3, 
w podrubryce 1 lub 2 rubryki 4 lub w podrubryce 1 i 2 
rubryki 5 zachodzi konieczność wpisania więcej niż 
jednego elementu, dane dotyczące każdego z  nich 
wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub pod-
rubryce.

2. W przypadku gdy w rubryce 8 zachodzi koniecz-
ność wpisania kolejnych informacji o zawieszeniu al-
bo wznowieniu wykonywania działalności gospodar-
czej, informacje te wpisuje się kolejno w  odpowied-
nich polach rubryki 8.
 

Oddział 12

Oddziały przedsiębiorców zagranicznych  

działających w Polsce, główne oddziały zagranicznych 

zakładów ubezpieczeń oraz główne oddziały zagranicznych 

zakładów reasekuracji

§ 137. W dziale 1 rejestru przedsiębiorców dla od-
działu przedsiębiorcy zagranicznego, głównego od-
działu zagranicznego zakładu ubezpieczeń oraz głów-
nego oddziału zagranicznego zakładu reasekuracji 
wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej:

a)  w polu pierwszym — odpowiednio wyrazy „od-
dział przedsiębiorcy zagranicznego” lub „głów-
ny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń” 
lub „główny oddział zagranicznego zakładu rea-
sekuracji”,

b)  w  polu drugim — numer REGON oraz numer 
NIP; przy wniosku o rejestrację nowego oddzia-
łu pole może pozostać niewypełnione,

c)  w polu trzecim — nazwę oddziału,

d)  w polu czwartym — nazwę lub firmę przedsię-
biorcy zagranicznego lub zagranicznego zakła-
du ubezpieczeń lub zagranicznego zakładu rea-
sekuracji wraz z  oznaczeniem formy prawnej 
w języku państwa jego siedziby,

e)  w polu piątym — nazwę rejestru, numer w reje-
strze, określenie organu prowadzącego rejestr 
i  przechowującego akta, jeżeli zagraniczny 
przedsiębiorca, zagraniczny zakład ubezpieczeń 
lub zagraniczny zakład reasekuracji prowadzi 
działalność na podstawie wpisu do rejestru,

f)  w polu szóstym — jeżeli przedsiębiorca zagra-
niczny, zagraniczny zakład ubezpieczeń lub za-
graniczny zakład reasekuracji nie podlega pra-
wu jednego z państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej (UE) lub państw członkowskich Euro-
pejskiego Porozumienia o  Wolnym Handlu  
(EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym (EOG) — prawo państwa właści-
wego dla przedsiębiorcy zagranicznego lub za-
granicznego zakładu ubezpieczeń,
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g)  w polu siódmym — dane o wcześniejszej reje-
stracji, co obejmuje: nazwę rejestru „RHC”, na-
zwę sądu prowadzącego rejestr, numer w reje-
strze,

h)  w polu ósmym — informację, czy przedsiębior-
ca prowadzi działalność gospodarczą z  innymi 
podmiotami na podstawie umowy spółki cywil-
nej,

i)  w polu dziewiątym — informację, czy podmiot 
posiada status organizacji pożytku publicznego;

2)  w rubryce drugiej:

a)  w polu pierwszym — siedzibę oddziału,

b)  w polu drugim — adres oddziału,

c)  w polu trzecim — siedzibę i adres zakładu głów-
nego przedsiębiorcy zagranicznego, zagranicz-
nego zakładu ubezpieczeń lub zagranicznego 
zakładu reasekuracji,

d)  w polu czwartym — adres poczty elektronicznej, 

e)  w polu piątym — adres strony internetowej, 

§ 138. W dziale 2 rejestru przedsiębiorców dla od-
działu przedsiębiorcy zagranicznego, głównego od-
działu zagranicznego zakładu ubezpieczeń oraz głów-
nego oddziału zagranicznego zakładu reasekuracji 
wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej — organ uprawniony do re-
prezentowania podmiotu, a  w  przypadku gdy 
w spółkach osobowych nie ma takiego organu — 
wskazanie wspólników uprawnionych do repre-
zentowania spółki; dane te podlegają ujawnieniu 
odnośnie do przedsiębiorców zagranicznych, za-
granicznych zakładów ubezpieczeń i  zagranicz-
nych zakładów reasekuracji odpowiednio, 
z  uwzględnieniem odmienności struktury ich or-
ganów:

a)  w  polu pierwszym — nazwę organu, jeżeli ist-
nieje organ reprezentujący,

b)  w  polu drugim — sposób reprezentacji zagra-
nicznego przedsiębiorcy lub zagranicznego za-
kładu ubezpieczeń,

c)  w podrubryce pierwszej — dane osób wchodzą-
cych w skład organu i uprawnionych do repre-
zentacji, a w przypadku gdy w spółkach osobo-
wych nie ma takiego organu — wskazanie 
wspólników uprawnionych do reprezentowania 
spółki:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w polu piątym — funkcję w organie reprezen-
tującym;

2)  w  rubryce drugiej — organ nadzoru lub kontroli, 
jeżeli taki organ istnieje:

a)  w polu pierwszym — nazwę organu nadzoru,

b)  w podrubryce pierwszej — dane osób wchodzą-
cych w  skład organu nadzoru i  wykonujących 
nadzór lub kontrolę:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  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 reprezentujące zagra-
nicznego przedsiębiorcę, zagraniczny zakład ubez-
pieczeń lub zagraniczny zakład reasekuracji w od-
dziale:

a)  w polu pierwszym — nazwisko,

b)  w polu drugim — imiona,

c)  w polu trzecim — numer PESEL,

d)  w polu czwartym — funkcję w głównym oddzia-
le zagranicznego zakładu ubezpieczeń lub 
w głównym oddziale zagranicznego zakładu re-
asekuracji.

§ 139. 1. W przypadku gdy w rubrykach 2, 3, 4 lub 
w podrubryce 1 rubryki 1 zachodzi konieczność wpisa-
nia więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każ-
dego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rub-
ryce lub podrubryce.

2. Jeżeli u  przedsiębiorcy zagranicznego, zagra-
nicznego zakładu ubezpieczeń lub zagranicznego za-
kładu reasekuracji ten sam organ pełni funkcje repre-
zentacji oraz nadzoru lub kontroli, organ ten podlega 
wpisaniu jako organ reprezentacji oraz jako organ 
nadzoru lub kontroli. W takiej sytuacji jako członków 
organu reprezentacji wpisuje się osoby zajmujące się 
reprezentacją i zarządzaniem, a jako członków organu 
nadzoru lub kontroli — osoby zajmujące się nadzorem 
lub kontrolą.

§ 140. W dziale 3 rejestru przedsiębiorców dla od-
działu przedsiębiorcy zagranicznego, głównego od-
działu zagranicznego zakładu ubezpieczeń oraz głów-
nego oddziału zagranicznego zakładu reasekuracji 
wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej: w polu pierwszym — przed-
miot działalności oddziału według Polskiej Klasyfi-
kacji Działalności (PKD), określony rodzajem dzia-
łalności;

2)  w rubryce drugiej — wzmianki o złożonych doku-
mentach oddziału:

a)  w polu pierwszym — wzmiankę o złożeniu rocz-
nego sprawozdania finansowego, co obejmuje: 
okres, za jaki złożono dokument, i datę jego zło-
żenia,

b)  w  polu drugim — wzmiankę o  złożeniu opinii 
biegłego rewidenta, co obejmuje: okres, za jaki 
złożono opinię,
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c)  w polu trzecim — wzmiankę o złożeniu uchwały 
lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozda-
nia finansowego, co obejmuje: okres, za jaki zło-
żono dokument,

d) w polu czwartym — nie dokonuje się wpisów;

3)  w rubryce trzeciej — nie dokonuje się wpisów;

4)  w rubryce czwartej — przedmiot działalności sta-
tutowej organizacji pożytku publicznego:

a)  w polu pierwszym — odpłatna działalność sta-
tutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD), określona rodzajem działalności,

b)  w polu drugim — nieodpłatna działalność statu-
towa według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD), określona rodzajem działalności.

§ 141. 1. W przypadku gdy w rubryce 1 lub 4 za-
chodzi konieczność wpisania więcej niż jednego ele-
mentu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się ko-
lejno odpowiednio w rubryce 1 lub 4.

2. W przypadku gdy w rubryce 2 zachodzi koniecz-
ność wpisania informacji o  dokumentach za kolejne 
okresy, informacje o tych faktach wpisuje się kolejno 
w odpowiednich polach rubryki 2.

§ 142. W dziale 4 rejestru przedsiębiorców dla od-
działu przedsiębiorcy zagranicznego, głównego od-
działu zagranicznego zakładu ubezpieczeń oraz głów-
nego oddziału zagranicznego zakładu reasekuracji 
wpisuje się informacje wskazane w § 26 i § 27, przy 
czym przedsiębiorcę — spółkę jawną, spółkę koman-
dytową i  spółkę partnerską zastępuje oddział przed-
siębiorcy zagranicznego, główny oddział zagraniczne-
go zakładu ubezpieczeń i główny oddział zagraniczne-
go zakładu reasekuracji.

§  143. W  dziale 5 rejestru przedsiębiorców dla 
oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, głównego 
oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń oraz 
głównego oddziału zagranicznego zakładu reasekura-
cji nie dokonuje się wpisów.

§  144. W  dziale 6 rejestru przedsiębiorców dla 
oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, głównego 
oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń oraz 
głównego oddziału zagranicznego zakładu reasekura-
cji wpisuje się:

1) w rubryce pierwszej — informacje o likwidacji:

a)  w polu pierwszym — informację, czy likwidacja 
dotyczy przedsiębiorcy zagranicznego, zagra-
nicznego zakładu ubezpieczeń, zagranicznego 
zakładu reasekuracji czy też oddziału przedsię-
biorcy zagranicznego, głównego oddziału za-
granicznego zakładu ubezpieczeń lub głównego 
oddziału zagranicznego zakładu reasekuracji,

b)  w polu drugim — informację o likwidacji zagra-
nicznego przedsiębiorcy, zagranicznego zakła-
du ubezpieczeń lub zagranicznego zakładu rea-
sekuracji; informacja powinna obejmować przy-
kładowo, z uwzględnieniem odmienności syste-
mu prawnego regulującego działanie zagranicz-
nego przedsiębiorcy, zagranicznego zakładu 
ubezpieczeń lub zagranicznego zakładu rease-
kuracji:

—  w przypadku otwarcia likwidacji orzeczeniem 
sądu lub innego uprawnionego organu: na-
zwę sądu lub organu prowadzącego postę-
powanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

—  w  przypadku otwarcia likwidacji uchwałą: 
organ podejmujący uchwałę, datę podjęcia 
uchwały, numer uchwały, a  jeżeli uchwała 
została podjęta w formie aktu notarialnego — 
datę jego sporządzenia, oznaczenie notariu-
sza i numer repertorium,

albo informację o otwarciu likwidacji oddziału lub 
głównego oddziału bez likwidacji przedsiębiorcy 
zagranicznego, zagranicznego zakładu ubezpie-
czeń lub zagranicznego zakładu reasekuracji:

—  w przypadku otwarcia likwidacji orzeczeniem 
sądu: nazwę sądu prowadzącego postępo-
wanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

—  w  przypadku otwarcia likwidacji uchwałą: 
organ podejmujący uchwałę, datę podjęcia 
uchwały, numer uchwały, a  jeżeli uchwała 
została podjęta w formie aktu notarialnego — 
datę jego sporządzenia, oznaczenie notariu-
sza i numer repertorium,

c)  w polu trzecim — informacje o  zakończeniu li-
kwidacji, co obejmuje: datę zakończenia likwida-
cji oraz informację o sposobie jej zakończenia,

d)  w polu czwartym — sposób reprezentacji przed-
siębiorcy zagranicznego, zagranicznego zakładu 
ubezpieczeń lub zagranicznego zakładu rease-
kuracji przez likwidatorów albo sposób repre-
zentacji likwidowanego oddziału lub głównego 
oddziału bez likwidacji przedsiębiorcy zagra-
nicznego, zagranicznego zakładu ubezpieczeń 
lub zagranicznego zakładu reasekuracji przez 
likwidatorów,

e)  w  podrubryce pierwszej — dane likwidatorów 
przedsiębiorcy zagranicznego, zagranicznego 
zakładu ubezpieczeń lub zagranicznego zakładu 
reasekuracji, a w przypadku likwidacji oddziału 
lub głównego oddziału bez likwidacji przedsię-
biorcy zagranicznego, zagranicznego zakładu 
ubezpieczeń lub zagranicznego zakładu rease-
kuracji — dane likwidatorów oddziału:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS;

2)  w  rubryce drugiej — dla oddziału przedsiębiorcy 
zagranicznego, głównego oddziału zagranicznego 
zakładu ubezpieczeń lub głównego oddziału za-
granicznego zakładu reasekuracji, w  przypadku 
gdy przedsiębiorca zagraniczny, zagraniczny za-
kład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład reaseku-
racji jest spółką z  ograniczoną odpowiedzialnoś-
cią, spółką akcyjną lub spółką komandytowo- 
-akcyjną wpisuje się informacje o rozwiązaniu lub 
unieważnieniu spółki:

a)  w  polu pierwszym — określenie okoliczności, 
o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy, co 
obejmuje: rozwiązanie lub unieważnienie spółki,
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b)  w polu drugim — informacje o rozwiązaniu lub 
unieważnieniu spółki;

3)  w rubryce trzeciej — dla głównego oddziału zagra-
nicznego zakładu ubezpieczeń lub głównego od-
działu zagranicznego zakładu reasekuracji: ustano-
wienie zarządu komisarycznego:

a)  w polu pierwszym — okres, na jaki zarząd komi-
saryczny został ustanowiony,

b)  w  polu drugim — sposób reprezentacji spółki 
przez zarząd komisaryczny,

c)  w podrubryce pierwszej — dane zarządcy komi-
sarycznego:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS;

4)  w  rubryce czwartej — informacje o  połączeniu, 
przekształceniu lub podziale zagranicznego przed-
siębiorcy, zagranicznego zakładu ubezpieczeń lub 
zagranicznego zakładu reasekuracji: w polu pierw-
szym — informacje o połączeniu, przekształceniu 
lub podziale zagranicznego przedsiębiorcy, zakła-
du ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji wraz ze 
wskazaniem sposobu połączenia, podmiotów po-
wstałych w wyniku połączenia, podziału lub prze-
kształcenia, podmiotów przejmujących, podmio-
tów przejmowanych;

5)  w  rubryce piątej — informacje o  postępowaniu 
upadłościowym:

a)  w  polu pierwszym — wzmiankę o  ogłoszeniu 
upadłości zagranicznego przedsiębiorcy, zagra-
nicznego zakładu ubezpieczeń lub zagraniczne-
go zakładu reasekuracji wraz ze wskazaniem da-
ty ogłoszenia upadłości oraz osoby syndyka 
i przedstawiciela upadłego, jeżeli zostali powo-
łani,

b)  w  polu drugim — wzmiankę o  zakończeniu 
postępowania upadłościowego zagranicznego 
przedsiębiorcy, zagranicznego zakładu ubezpie-
czeń lub zagranicznego zakładu reasekuracji,

c)  w  polu trzecim — określenie sposobu prowa-
dzenia postępowania upadłościowego, co obej-
muje: informacje o  prowadzeniu upadłości 
z  możliwością zawarcia układu lub upadłości 
obejmującej likwidację majątku dłużnika,

d)  w  polu czwartym — informacje o  uchyleniu 
układu zawartego w postępowaniu upadłościo-
wym z  możliwością zawarcia układu, co obej-
muje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę 
sprawy,

e)  w podrubryce pierwszej — dane syndyka:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS,

f)  w podrubryce drugiej — dane osoby powołanej 
w toku postępowania upadłościowego:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS,

—  w polu piątym — określenie osoby, co obej-
muje jedną z następujących funkcji: „zarząd-
ca przymusowy”, „nadzorca sądowy”, „za-
rządca”, „zarządca zagraniczny”, „osoba po-
wołana w toku postępowania upadłościowe-
go do reprezentowania upadłego”;

6)  w  rubryce szóstej — informacje o  postępowaniu 
układowym prowadzonym na podstawie rozpo-
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z  dnia 
24 października 1934 r. — Prawo o postępowaniu 
układowym:

a)  w polu pierwszym — informacje o otwarciu po-
stępowania układowego, co obejmuje: nazwę 
sądu prowadzącego postępowanie, datę orze-
czenia, sygnaturę sprawy,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu po-
stępowania układowego, co obejmuje: sposób 
zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c)  w polu trzecim — informacje o uchyleniu ukła-
du, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, 
sygnaturę sprawy;

7)  w  rubryce siódmej — informację o  zawieszeniu 
albo wznowieniu wykonywania działalności gos- 
podarczej przez oddział przedsiębiorcy zagranicz-
nego, główny oddział zagranicznego zakładu ubez- 
pieczeń lub główny oddział zagranicznego zakładu 
reasekuracji:

a)  w  polu pierwszym — datę rozpoczęcia zawie-
szenia wykonywania działalności,

b)  w polu drugim — datę wznowienia wykonywa-
nia działalności.

§ 145. 1. W rubryce 5 w polach 3 i 4 oraz w podru-
bryce 1 wpisuje się odpowiednio informacje o wtór-
nym postępowaniu upadłościowym i syndyku ustano-
wionym w takim postępowaniu.

2. W podrubryce 2 rubryki 5 wpisuje się dane osób 
powołanych we wtórnym postępowaniu upadłościo-
wym lub dane zarządcy zagranicznego ustanowione-
go w  postępowaniu o  uznanie zagranicznego postę-
powania upadłościowego.

3. W przypadku gdy w rubryce 7 zachodzi koniecz-
ność wpisania kolejnych informacji o  zawieszeniu 
albo wznowieniu wykonywania działalności gospo-
darczej, informacje te wpisuje się kolejno w  odpo-
wiednich polach rubryki 7.

§  146. W  rubryce 6 ujawnia się także informacje 
o  postępowaniu układowym lub innym podobnym 
postępowaniu, któremu podlega zagraniczny przed-
siębiorca, zagraniczny zakład ubezpieczeń lub zagra-
niczny zakład reasekuracji, przy uwzględnieniu odręb-
ności tych postępowań.
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§ 147. W przypadkach gdy w rubrykach 1, 3, 4, 5, 6, 
podrubryce 1 rubryki 1, podrubryce 1 rubryki 3 lub 
podrubrykach 1 i  2 rubryki 5 zachodzi konieczność 
wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczą-
ce każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej 
rubryce lub podrubryce.

Rozdział 5

Wpisy w rejestrze stowarzyszeń,  
innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz samodzielnych publicznych  
zakładów opieki zdrowotnej

Przepisy szczegółowe dla poszczególnych 
rodzajów podmiotów

Oddział 1

Fundacje, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne 

i zawodowe oraz podmioty podlegające obowiązkowi 

wpisu do rejestru na podstawie art. 49a ust. 1 ustawy

§ 148. W dziale 1 rejestru stowarzyszeń, innych or-
ganizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz sa-
modzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
dla fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji 
społecznych i zawodowych wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej:

a)  w polu pierwszym — oznaczenie rodzaju orga-
nizacji, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporzą-
dzenia,

b)  w polu drugim — numer REGON; przy wniosku 
o rejestrację nowej organizacji pole może pozo-
stać niewypełnione,

c)  w polu trzecim — nazwę organizacji,

d)  w polu czwartym — dane o wcześniejszej reje-
stracji, co obejmuje: nazwę rejestru, nazwę są-
du prowadzącego rejestr, numer w  rejestrze. 
W  przypadku wpisu podmiotu posiadającego 
status organizacji pożytku publicznego, będące-
go inną niż podlegające wpisowi do Krajowego 
Rejestru Sądowego osobą prawną lub jednost-
ką nieposiadającą osobowości prawnej, ujaw-
nia się dane o wcześniejszej rejestracji, chociaż-
by dokonywał jej organ inny niż sąd,

e)  w polu piątym — nie dokonuje się wpisów,

f)  w polu szóstym — informację, czy podmiot po-
siada status organizacji pożytku publicznego;

2)  w rubryce drugiej:

a)  w polu pierwszym — siedzibę organizacji,

b)  w polu drugim — adres organizacji,

c)  w polu trzecim — adres poczty elektronicznej,

d)  w polu czwartym — adres strony internetowej;

3)  w rubryce trzeciej — dane posiadanych przez or-
ganizację jednostek terenowych lub oddziałów:

a)  w polu pierwszym — nazwę jednostki terenowej 
lub oddziału,

b)  w polu drugim — siedzibę jednostki terenowej 
lub oddziału,

c)  w polu trzecim — adres jednostki terenowej lub 
oddziału;

4)  w rubryce czwartej — informacje o statucie:

w  polu pierwszym — informacje o  sporządzeniu 
lub zmianie statutu, co obejmuje: datę sporządze-
nia lub zmiany statutu, w  przypadku zaś zmiany 
statutu — także oznaczenie zmienionych paragra-
fów, a w wypadku ustalenia nowego tekstu umo-
wy lub statutu — zaznaczenie tej okoliczności;

5) w rubryce piątej:

w polu pierwszym — okres, na jaki została utwo-
rzona organizacja; jeżeli organizacja została utwo-
rzona na czas nieoznaczony, wpisuje się wyrazy 
„na czas nieoznaczony”;

6)  w  rubryce szóstej — dane o sposobie powstania 
organizacji, jeżeli powstała przez połączenie lub 
podział innych podmiotów:

a)  w  polu pierwszym — określenie okoliczności, 
o których mowa w art. 38 pkt 1 lit. f ustawy, co 
obejmuje: połączenie lub podział,

b)  w polu drugim — opis sposobu powstania pod-
miotu w wyniku połączenia lub podziału,

c)  w polu trzecim — numer i datę decyzji Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów 
o zgodzie na dokonanie koncentracji,

d)  w  podrubryce pierwszej — dane podmiotów, 
z  których powstała organizacja w  wyniku po-
działu lub połączenia:

—  w polu pierwszym — nazwę,

—  w polu drugim — nazwę rejestru, w którym 
podmiot jest zarejestrowany,

—  w  polu trzecim — numer w  rejestrze; jeżeli 
podmiot jest zarejestrowany w  Krajowym 
Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer 
KRS,

—  w polu czwartym — nazwę sądu prowadzące-
go rejestr,

—  w polu piątym — numer REGON;

7)  w  rubryce siódmej — dane osób wchodzących 
w skład komitetu założycielskiego:

a)  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

b)  w polu drugim — imiona,

c)  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

d)  w polu czwartym — numer KRS;

8)  w rubryce ósmej — organ sprawujący nadzór, co 
obejmuje:

w polu pierwszym — nazwę organu.

§ 149. W dziale 1 rejestru stowarzyszeń, innych or-
ganizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz sa-
modzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
w  rubryce 1 w  polu 6 nie dokonuje się wpisów dla 
podmiotów posiadających następujące formy prawne:

1)  związki zawodowe rolników indywidualnych;

2)  zrzeszenia handlu i usług;

3)  zrzeszenia transportu;
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4)  ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu 
i usług;

5)  ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu;

6)  ogólnokrajowe związki międzybranżowe;

7)  ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe;

8)  związki zawodowe, co obejmuje także ich jednost-
ki organizacyjne posiadające osobowość prawną;

9)  związki pracodawców;

10)  federacje i konfederacje związków pracodawców.

§ 150. W przypadku gdy w  rubryce 3, 4, 7, 8 lub 
w podrubryce 1 rubryki 6 zachodzi konieczność wpisa-
nia więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każ-
dego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rub-
ryce lub podrubryce.

§  151. W  dziale 2 rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz  
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowot-
nej dla fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji 
społecznych i  zawodowych wpisuje się informacje, 
o których mowa w § 129 pkt 1 i 2 oraz § 130.

§  152. W  dziale 3 rejestru stowarzyszeń, innych  
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowot-
nej dla fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji 
społecznych i zawodowych wpisuje się:

1)  w  rubryce pierwszej dla fundacji, stowarzyszeń 
oraz innych organizacji społecznych i  zawodo-
wych nie dokonuje się wpisów;

2)  w rubryce drugiej dla fundacji, stowarzyszeń oraz 
innych organizacji społecznych i zawodowych nie 
dokonuje się wpisów, z  wyjątkiem podmiotów 
posiadających status organizacji pożytku publicz-
nego, dla których wpisuje się:

a)  w polu pierwszym — wzmiankę o złożeniu rocz-
nego sprawozdania finansowego, co obejmuje: 
okres, za jaki złożono sprawozdanie, i datę jego 
złożenia,

b)  w polu drugim — nie dokonuje się wpisów,

c)  w polu trzecim — nie dokonuje się wpisów,

d)  w polu czwartym — nie dokonuje się wpisów;

3)  w rubryce trzeciej:

w polu pierwszym — cel działania organizacji;

4)  w rubryce czwartej — przedmiot działalności sta-
tutowej organizacji pożytku publicznego:

a)  w polu pierwszym — odpłatna działalność sta-
tutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD), określona rodzajem działalności,

b)  w polu drugim — nieodpłatna działalność statu-
towa według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD), określona rodzajem działalności.

§ 153. W przypadku gdy w rubryce 2 lub 4 zachodzi 
konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, 
dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno od-
powiednio w rubryce 2 lub 4.

§  154. W  dziale 4 rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowot-
nej dla fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji 
społecznych i  zawodowych wpisuje się informacje 
wskazane w § 26 i § 27, przy czym przedsiębiorcę — 
spółkę jawną, spółkę partnerską i spółkę komandyto-
wą zastępuje stowarzyszenie, inna organizacja spo-
łeczna lub zawodowa i fundacja.

§  155. W  dziale 5 rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowot-
nej dla fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji 
społecznych i  zawodowych wpisuje się informacje 
wskazane w § 57 i § 58, przy czym spółkę z o.o. oraz 
spółkę akcyjną zastępuje stowarzyszenie, inna organi-
zacja społeczna lub zawodowa i fundacja.

§  156. W  dziale 6 rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowot-
nej dla fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji 
społecznych i  zawodowych wpisuje się informacje 
wskazane w rozdziale 4 w § 135 i § 136, z wyjątkiem  
informacji o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania 
działalności gospodarczej.

Oddział 2

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

§  157. W  dziale 1 rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowot-
nej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej:

a)  w polu pierwszym — oznaczenie formy prawnej 
podmiotu: wyrazy „samodzielny publiczny za-
kład opieki zdrowotnej”,

b)  w polu drugim — numer REGON; przy wniosku 
o rejestrację nowego podmiotu pole może po-
zostać niewypełnione,

c)  w polu trzecim — nazwę zakładu,

d)  w polu czwartym — dane o wcześniejszej reje-
stracji, co obejmuje: nazwę rejestru — „Rejestr 
samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej”, nazwę sądu prowadzącego re-
jestr, numer w rejestrze,

e)  w polu piątym — informację, czy podmiot po-
siada status organizacji pożytku publicznego;

2)  w rubryce drugiej:

a)  w  polu pierwszym — siedzibę samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej,

b)  w polu drugim — adres samodzielnego publicz-
nego zakładu opieki zdrowotnej,

c)  w polu trzecim — adres poczty elektronicznej, 

d)  w polu czwartym — adres strony internetowej; 
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3)  w rubryce trzeciej — dane posiadanych przez sa-
modzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jed-
nostek terenowych:

a)  w polu pierwszym — nazwę jednostki terenowej,

b)  w polu drugim — siedzibę jednostki terenowej,

c)  w polu trzecim — adres jednostki terenowej;

4)  w rubryce czwartej — informacje o statucie:

w  polu pierwszym — informacje o  sporządzeniu 
lub zmianie statutu, co obejmuje: datę sporządze-
nia lub zmiany statutu, w  przypadku zaś zmiany 
statutu — także oznaczenie zmienionych paragra-
fów;

5)  w rubryce piątej:

w polu pierwszym — okres, na jaki został utworzo-
ny samodzielny publiczny zakład opieki zdrowot-
nej; jeżeli podmiot został utworzony na czas nie-
oznaczony, wpisuje się wyrazy „na czas nieozna-
czony”;

6)  w  rubryce szóstej — oznaczenie podmiotu, który 
utworzył samodzielny publiczny zakład opieki 
zdrowotnej:

a)  w polu pierwszym — nazwę,

b)  w  polu drugim — numer REGON podmiotu, 
jeżeli podmiot taki numer posiada,

c)  w polu trzecim — numer KRS;

7)  w  rubryce siódmej — organ sprawujący nadzór, 
co obejmuje:

w polu pierwszym — nazwę organu;

8)  w  rubryce ósmej — dane o  sposobie powstania 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdro-
wotnej, jeżeli powstał przez połączenie lub prze-
kształcenie:

a)  w  polu pierwszym — określenie okoliczności, 
o których mowa w art. 38 pkt 1 lit. f ustawy, co 
obejmuje powstanie samodzielnego publiczne-
go zakładu opieki zdrowotnej w wyniku połącze-
nia lub przekształcenia,

b)  w polu drugim — opis sposobu powstania sa-
modzielnego publicznego zakładu opieki zdro-
wotnej w wyniku połączenia lub przekształcenia 
oraz informacje o  dokumencie stanowiącym 
podstawę połączenia lub przekształcenia,

c)  w  podrubryce pierwszej — dane podmiotów, 
z których powstał samodzielny publiczny zakład 
opieki zdrowotnej w  wyniku połączenia lub 
przekształcenia:

—  w polu pierwszym — nazwę,

—  w polu drugim — nazwę rejestru, w którym 
podmiot jest zarejestrowany,

—  w  polu trzecim — numer w  rejestrze; jeżeli 
podmiot jest zarejestrowany w  Krajowym 
Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer 
KRS,

—  w polu czwartym — nazwę sądu prowadzące-
go rejestr,

—  w polu piątym — numer REGON.

§  158. W  przypadku gdy w  rubryce 3 lub 4 lub 
w podrubryce 1 rubryki 8 zachodzi konieczność wpisa-
nia więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każ-
dego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rub-
ryce lub podrubryce.

§ 159. W dziale 2 rejestru stowarzyszeń, innych or-
ganizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz sa-
modzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdro-
wotnej wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej — organ uprawniony do re-
prezentacji podmiotu:

a)  w polu pierwszym — nazwę organu uprawnio-
nego do reprezentowania samodzielnego pub-
licznego zakładu opieki zdrowotnej — „kierow-
nik samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej”,

b)  w polu drugim — nazwisko kierownika,

c)  w polu trzecim — imiona kierownika,

d)  w polu czwartym — numer PESEL kierownika,

e)  w polu piątym — kwalifikacje kierownika samo-
dzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot-
nej;

2)  w rubryce drugiej — organy nadzoru:

a)  w polu pierwszym — „rada społeczna”,

b)  w podrubryce pierwszej — dane osób wchodzą-
cych w skład rady społecznej:

—  w polu pierwszym — nazwisko,

—  w polu drugim — imiona,

—  w polu trzecim — numer PESEL.

§  160. W  przypadku gdy w  rubryce drugiej lub 
podrubryce pierwszej rubryki drugiej zachodzi ko-
nieczność wpisania więcej niż jednego elementu, da-
ne dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w od-
powiedniej rubryce lub podrubryce.

§ 161. W dziale 3 rejestru stowarzyszeń, innych or-
ganizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz sa-
modzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdro-
wotnej wpisuje się:

1)  w  rubryce pierwszej dla samodzielnych publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej nie dokonuje się 
wpisów;

2)  w rubryce drugiej dla samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej nie dokonuje się wpi-
sów, z  wyjątkiem podmiotów posiadających sta-
tus organizacji pożytku publicznego, dla których 
wpisuje się:

a)  w polu pierwszym — wzmiankę o złożeniu rocz-
nego sprawozdania finansowego, co obejmuje: 
okres, za jaki złożono sprawozdanie, i datę jego 
złożenia, 

b)  w polu drugim — nie dokonuje się wpisów,

c)  w polu trzecim — nie dokonuje się wpisów,

d)  w polu czwartym — nie dokonuje się wpisów;
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3) w rubryce trzeciej:

w polu pierwszym — cel działania organizacji;

4)  w rubryce czwartej — przedmiot działalności sta-
tutowej organizacji pożytku publicznego:

a)  w polu pierwszym — odpłatna działalność sta-
tutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD), określona rodzajem działalności,

b)  w polu drugim — nieodpłatna działalność statu-
towa według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD), określona rodzajem działalności.

§  162. W  przypadku gdy w  rubryce 2 lub 4  
zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego  
elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się  
kolejno odpowiednio w rubryce 2 lub 4.

§  163. W  dziale 4 rejestru stowarzyszeń, innych  
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz  
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowot-
nej dla publicznego zakładu opieki zdrowotnej wpisu-
je się informacje wskazane w § 26 i § 27, przy czym 
przedsiębiorcę — spółkę jawną, spółkę partnerską 
i spółkę komandytową zastępuje samodzielny publicz-
ny zakład opieki zdrowotnej.

§  164. W  dziale 5 rejestru stowarzyszeń, innych  
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz  
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowot-
nej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej wpisuje się informacje wskazane w  roz-
dziale 4 w  §  57 i  §  58, przy czym spółkę z  o.o. oraz 
spółkę akcyjną zastępuje samodzielny publiczny za-
kład opieki zdrowotnej.

§  165. W  dziale 6 rejestru stowarzyszeń, innych  
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz  
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowot-
nej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej wpisuje się:

1)  w rubryce pierwszej — informacje o likwidacji:

a)  w  polu pierwszym — informacje o  otwarciu 
likwidacji: informację, czy zarządzeniem, czy 
uchwałą oraz organ wydający zarządzenie lub 
podejmujący uchwałę, datę zarządzenia lub 
podjęcia uchwały, numer zarządzenia lub 
uchwały,

b)  w polu drugim — informacje o zakończeniu li-
kwidacji, co obejmuje: datę zakończenia likwi-
dacji oraz informację o  sposobie jej zakończe-
nia,

c)  w  polu trzecim — sposób reprezentacji samo-
dzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot-
nej przez likwidatorów,

d)  w podrubryce pierwszej — dane likwidatorów:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS;

2)  w rubryce drugiej — informacje o połączeniu lub 
przekształceniu samodzielnego publicznego zakła-
du opieki zdrowotnej:

a)  w  polu pierwszym — określenie okoliczności, 
o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy, co 
obejmuje jedną z następujących okoliczności:

—  przekształcenie w inny podmiot,

—  połączenie z  innym samodzielnym publicz-
nym zakładem opieki zdrowotnej,

b)  w polu drugim — opis sposobu połączenia lub 
przekształcenia oraz informacje o  dokumencie 
stanowiącym podstawę połączenia lub prze-
kształcenia,

c)  w  podrubryce pierwszej dla samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej — dane 
podmiotu przejmującego samodzielny publicz-
ny zakład opieki zdrowotnej lub podmiotu po-
wstałego w wyniku przekształcenia lub połącze-
nia:

—  w polu pierwszym — nazwę,

—  w polu drugim — nazwę rejestru, w którym 
podmiot jest zarejestrowany,

—  w  polu trzecim — numer w  rejestrze; jeżeli 
podmiot jest zarejestrowany w  Krajowym 
Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer 
KRS,

—  w polu czwartym — nazwę sądu prowadzące-
go rejestr,

—  w polu piątym — numer REGON,

d)  w podrubryce drugiej dla samodzielnego pub-
licznego zakładu opieki zdrowotnej — dane 
podmiotów przejętych przez samodzielny pub-
liczny zakład opieki zdrowotnej w wyniku połą-
czenia:

—  w polu pierwszym — nazwę,

—  w polu drugim — nazwę rejestru, w którym 
podmiot jest zarejestrowany,

—  w  polu trzecim — numer w  rejestrze; jeżeli 
podmiot jest zarejestrowany w  Krajowym 
Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer 
KRS,

—  w polu czwartym — nazwę sądu prowadzące-
go rejestr,

—  w polu piątym — numer REGON;

3)  w  rubryce trzeciej — informacje o  decyzji o  wy- 
kreśleniu samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej:

a)  w polu pierwszym — nazwę organu wydające-
go decyzję o wykreśleniu,

b)  w polu drugim — datę decyzji,

c)  w polu trzecim — numer decyzji o wykreśleniu.

§ 166. W przypadku gdy w rubryce 1 lub 2 lub pod-
rubryce 1 rubryki 1, lub w podrubryce 2 rubryki 2 za-
chodzi konieczność wpisania więcej niż jednego ele-
mentu, dane dotyczące każdego z  nich wpisuje się 
kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.
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Rozdział 6

Wpisy w rejestrze dłużników niewypłacalnych

§ 167. Rejestr dłużników niewypłacalnych obejmuje 
trzy rubryki, w których wpisuje się następujące dane:

1)  w rubryce pierwszej — dane dłużnika:

a)  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

b)  w polu drugim — imiona,

c)  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

d)  w polu czwartym — numer KRS;

2)  w  rubryce drugiej — dane dotyczące podstawy 
wpisu dokonanego na podstawie art. 55 ustawy:

a)  w polu pierwszym — podstawę wpisu:

—  ogłoszenie upadłości,

—  oddalenie wniosku o  ogłoszenie upadłości 
wobec braku wystarczającego majątku na 
pokrycie kosztów postępowania,

—  zobowiązanie dłużnika do wyjawienia mająt-
ku w  trybie przepisów Kodeksu postępowa-
nia cywilnego o  postępowaniu egzekucyj-
nym,

—  umorzenie egzekucji prowadzonej przeciwko 
dłużnikowi,

—  pozbawienie prawa prowadzenia działalności 
gospodarczej na własny rachunek oraz peł-
nienia funkcji reprezentanta lub pełnomocni-
ka przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej 
i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce 
z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdziel-
ni, fundacji lub stowarzyszeniu,

b)  w  polu drugim — oznaczenie akt sprawy, co 
obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępo-
wanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

c)  w polu trzecim — okres, na jaki wydano orzecze-
nie pozbawienia prawa prowadzenia działalno-
ści gospodarczej na własny rachunek oraz peł-
nienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika 
przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komi-
sji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograni-
czoną odpowiedzialnością, spółdzielni, fundacji 
lub stowarzyszeniu;

3)  w rubryce trzeciej — dane o wierzytelności:

a)  w polu pierwszym — informacje o tytule wyko-
nawczym, co obejmuje: nazwę organu wydają-
cego tytuł wykonawczy, datę wydania tytułu 
wykonawczego, sygnaturę sprawy; w wypadku 
tytułów egzekucyjnych niepochodzących od są-
du określa się nazwę sądu nadającego klauzulę 
wykonalności, datę nadania klauzuli wykonal-
ności i sygnaturę sprawy o nadanie klauzuli wy-
konalności,

b)  w polu drugim — kwotę wierzytelności w przy-
padku wierzytelności pieniężnych lub opis wie-
rzytelności, w przypadku wierzytelności niepie-
niężnych,

c)  w  polu trzecim — jeżeli wpisywana wierzytel-
ność jest wierzytelnością solidarną, zaznaczenie 
tej okoliczności,

d)  w podrubryce pierwszej — dane wierzycieli:

—  w  polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub  
firmę,

—  w polu drugim — imiona,

—  w  polu trzecim — numer PESEL lub numer 
REGON,

—  w polu czwartym — numer KRS.

§ 168. 1. W przypadku wpisu do rejestru dłużników 
niewypłacalnych na podstawie art. 55 ustawy nie wy-
pełnia się rubryki 3.

2. W przypadku wpisu do rejestru dłużników nie-
wypłacalnych na podstawie art. 56 ustawy nie wypeł-
nia się rubryki 2.

3. W przypadku gdy w podrubryce 1 rubryki 3 za-
chodzi konieczność wpisania więcej niż jednego ele-
mentu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się ko-
lejno w podrubryce 1.

4. W  rubryce 2 w  polu 1 w  miejscu ujawniania 
podstawy wpisu ujawnia się:

1)  w zakresie oddalenia wniosku o ogłoszenie upad-
łości wobec braku wystarczającego majątku na 
pokrycie kosztów postępowania ujawnia się także 
informacje o  oddaleniu wniosku wobec faktu, iż 
majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza 
na zaspokojenie kosztów postępowania;

2)  w zakresie pozbawienia prawa prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej na własny rachunek oraz 
pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika 
przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i  komisji 
rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością lub spółdzielni, ujawnia się 
także pozbawienie prawa prowadzenia działalno-
ści gospodarczej na własny rachunek oraz pełnie-
nia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta 
lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsię-
biorstwie państwowym lub spółdzielni w rozumie-
niu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upad-
łościowe i naprawcze.

Rozdział 7

Przepisy końcowe

§  169. Traci moc rozporządzenie Ministra Spra-
wiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szcze-
gółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzą-
cych w  skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz 
szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. 
Nr 117, poz. 1237, z późn. zm.3)).

§  170. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 
1 stycznia 2012 r.

Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone 
w Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 165, z 2003 r. Nr 186, poz. 1821, 
z  2005  r. Nr  82, poz.  717, z  2006  r. Nr  241, poz.  1750, 
z 2007 r. Nr 228, poz. 1648, z 2009 r. Nr 30, poz. 200 i Nr 219, 
poz. 1713 oraz z 2011 r. Nr 77, poz. 423.
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Zasady wpisu danych do Krajowego Rejestru Sądowego w razie wystąpienia znaku pisarskiego 
niewystępującego w tablicy znaków pisarskich

W wypadku wystąpienia w danych podlegających 
wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego znaku  
pisarskiego, niewystępującego w tablicy znaków pisar-
skich stosowanych we wpisach do Krajowego Reje-
stru Sądowego zamieszczonej w niniejszym załączni-
ku, stosuje się następujące zasady:

1.  W przypadku wystąpienia litery ze znakiem diakry-
tycznym, która nie występuje w  tablicy zawartej 
w  niniejszym załączniku, zastępuje się ją odpo-
wiednią literą bez znaku diakrytycznego (np. Ã = A, 
Ò = O, Ê = E, Û = U,  = C).

2.  W wypadku dyftongów wpisujemy pierwszą literę 
tworzącą dyftong (np. AE = A).

3.  W  wypadku wystąpienia innego znaku, nienależą-
cego do grupy znaków, o  których mowa w  punk-
cie 1 i 2, w miejsce tego znaku wpisuje się znak (*).

3.  Apostrof w nazwiskach osób fizycznych i nazwach 
innych osób piszemy zgodnie z pisownią orygina-
łu, z  zastosowaniem dostępnego znaku z  tablicy 
zawartej w niniejszym załączniku.

5.  W wypadku wystąpienia cudzysłowów:

a)  cudzysłów otwierający („) zastępuje się cudzy-
słowem zamykającym (”),

b)  cudzysłów («) oraz (») zastępuje się cudzysło-
wem zamykającym (”).

6.  W wypadku wystąpienia znaku pisarskiego przesu-
niętego w  stosunku do linii tekstu (indeks górny 
lub dolny), w Krajowym Rejestrze Sądowym spro-
wadza się ten znak do linii tekstu (np. m2 = m2,  
x3 = x3). W przypadku równoczesnego wystąpie-
nia obu indeksów, indeks górny poprzedza indeks 
dolny przy wpisie do rejestru.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 30 listopada 2011 r. (poz. 1616)

Załącznik nr 1

TABLICA ZNAKÓW PISARSKICH
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Załącznik nr 2

MAKSYMALNA LICZBA ZNAKÓW PISARSKICH W POSZCZEGÓLNYCH POLACH  
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Pole; liczba znaków:

1.  W  polach zawierających imię i  nazwisko osób 
fizycznych:

a)  imię pierwsze; 24

b)  imię drugie; 24

c)  nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożone-
go; 50

d)  drugi człon nazwiska złożonego; 50

2. W polach adresu:

a)  kraj; 100

b)  miejscowość; 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

j)  adres strony internetowej; 100

k)  adres poczty elektronicznej; 100

3. W polu zawierającym:

a)  nazwę:

—  podmiotu niebędącego osobą fizyczną; 2000

—  podmiotu będącego osobą fizyczną; 2000

—  podmiotu tworzącego podmiot gospodarczy; 
1000

—  oddziału podmiotu gospodarczego; 2000

b)  okres, na jaki podmiot został utworzony; 100

c)  okoliczności powstania podmiotu gospodarcze-
go:

—  tekst opisujący powstanie podmiotu gospo-
darczego; 2000

—  numer i data zawiadomienia Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów o braku zastrze-
żeń; uwagi; 100

d)  nazwę sądu prowadzącego postępowanie; 
1000

4.  W  polach zawierających kwotę pieniężną (wyso-
kość kwoty):

a)  całości; 15

b)  dziesiętne (po przecinku); 2

c)  waluta; 3

5.  W polach zawierających oznaczenie:

a)  formy prawnej; 254

b)  nazwy organu wydającego akt prawny; 195

c)  sygnatury lub inne oznaczenie sprawy; 50

d)  numeru w rejestrze, ewidencji (nie dotyczy nu-
merów KRS, REGON i  PESEL), decyzji, tytułu 
wykonawczego wszczęcia egzekucji itp.; 25

6.  W polach zawierających dane o wcześniejszej reje-
stracji podmiotu:

a)  nazwa poprzedniego rejestru sądowego, reje-
stru ewidencji działalności gospodarczej lub in-
nego rejestru; 254

b)  nazwa sądu prowadzącego poprzedni rejestr 
sądowy, urzędu gminy prowadzącej ewidencję 
działalności gospodarczej lub innego organu 
prowadzącego rejestr; 1000

7.  W polach dotyczących wpisów o:

a)  wspólnikach będących osobami fizycznymi

—  określenie zdolności do czynności prawnych; 
100

b)  wspólnikach spółek:

—  liczba udziałów posiadanych przez wspólnika 
oraz ich wartość; 1000

—  opis wierzytelności; 1000

c)  dla przedsiębiorstw zagranicznych

—  zakres umocowania pełnomocnika; 250

8.  W polach dotyczących 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 zawierających dane o organach:

a)  nazwa organu założycielskiego; 2000

b)  nazwa, oznaczenie organu wydającego zezwo-
lenie na działalność; 1000

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

d)  w  polach zawierających sposób reprezentacji; 
1000

e)  nazwa organu nadzoru podmiotu; 200

f)  funkcja osoby w organie, oddziale przedsiębior-
stwa zagranicznego, zagranicznym zakładzie 
ubezpieczeń lub kwalifikacje kierownika ZOZ; 
200
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10.  W polach zawierających informacje dotyczące to-
warzystw ubezpieczeń wzajemnych i  towarzystw 
reasekuracji wzajemnej:

a)  oznaczenie zakresu terytorialnego; 200

b)  oznaczenie działu ubezpieczeń objętych działal-
nością; 254

11.  W polach zawierających informacje o przedmiocie 
działalności:

a)  numer PKD:

—  dział; 2

—  grupa; 2

—  klasa; 2

b)  opis przedmiotu działalności; 180

12.  W  polach zawierających informacje o  złożonych 
dokumentach:

a)  nazwa typu dokumentu; 254

b)  oznaczenie okresu, za jaki złożono dokument; 
100

13.  W polach zawierających dane na temat zaległości:

a)  oznaczenie charakteru zaległości; 254

b)  nazwa organu prowadzącego egzekucję; 180

c)  nazwa organu wystawiającego tytuł wykonaw-
czy; 180

d)  nazwa organu wydającego prawomocne orze-
czenie o zakończeniu egzekucji; 180

e)  określenie sposobu zakończenia egzekucji; 180

14.  W  polach zawierających informację o  podstawie 
powołania kuratora; 2000

15.  W polach zawierających dane o zarządzie komisa-
rycznym lub przymusowym:

a)  okres, na jaki został powołany zarząd komisa-
ryczny; 100

b)  rodzaj zarządu; 254

16.  W polach zawierających informację o postępowa-
niu upadłościowym, układowym i naprawczym:

a)  sposób zakończenia postępowania upadłościo-
wego; 230

b)  sposób zakończenia postępowania układowe-
go; 230

c)  sposób prowadzenia postępowania upadłościo-
wego; 230

d)  sposób zakończenia postępowania naprawcze-
go; 230

17.  W  polach zawierających informacje dla spółek 
kapitałowych:

a)  oznaczenie pisma przeznaczonego do ogłoszeń 
spółki; 100

18.  Pola zawierające datę należy wypełnić w formacie: 
dd.mm.rrrr; 10

19.  W  polu dotyczącym okresu, na jaki orzeczono 
zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na 
rachunek własny oraz pełnienia funkcji reprezen-
tanta lub pełnomocnika; 200

20.  W pozostałych polach; 2000

21.  W polach pozostałych zawierających znaki liczbo-
we:

a)  sygnatura sprawy:

* prefiks; 8

* nr kolejny sprawy w roku; 6

* dwie ostatnie cyfry roku; 2

* liczba kontrolna; 3

b) numer PESEL; 11

c) numer KRS; 10

d) numer REGON; 9

e) numer NIP; 10
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Załącznik nr 3

RODZAJE PODMIOTÓW WPISYWANYCH DO REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI 
SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH 

ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

1)  stowarzyszenia, co obejmuje także ich jednostki 
terenowe posiadające osobowość prawną,

2)  związki stowarzyszeń,

3)  fundacje,

4)  samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

5)  kółka rolnicze,

6)  rolnicze zrzeszenia branżowe,

7)  związki rolników, kółek i organizacji rolniczych,

8)  związki rolniczych zrzeszeń branżowych,

9)  związki zawodowe rolników indywidualnych,

10)  cechy rzemieślnicze,

11)  izby rzemieślnicze,

12)  Związek Rzemiosła Polskiego,

13)  zrzeszenia handlu i usług,

14)  zrzeszenia transportu,

15)  ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu 
i usług,

16)  ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu,

17)  inne organizacje przedsiębiorców, co obejmuje 
organizacje, o  których mowa w  ustawie z  dnia 
30  maja 1989  r. o  samorządzie zawodowym nie-
których przedsiębiorców (Dz.  U. Nr  35, poz.  194 
oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770),

18)  izby gospodarcze, co obejmuje także Krajową Izbę 
Gospodarczą,

19)  związki zawodowe, co obejmuje także ich jednost-
ki organizacyjne posiadające osobowość prawną,

20)  ogólnokrajowe związki międzybranżowe,

21)  ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe,

22)  związki pracodawców,

23)  federacje i konfederacje związków pracodawców,

24)  stowarzyszenia kultury fizycznej,

25)  związki sportowe,

26)  polskie związki sportowe,

27)  stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólno-
krajowym,

28)  inne organizacje społeczne i  zawodowe, co obej-
muje podmioty, które na mocy przepisów szcze-
gólnych podlegają wpisowi do Krajowego Reje-
stru Sądowego,

29)  nieposiadające osobowości prawnej organizacje 
pożytku publicznego,

30)  inne osoby prawne będące organizacjami pożytku 
publicznego,

31)  kościelne osoby prawne będące organizacjami po-
żytku publicznego,

32)  nieposiadające osobowości prawnej instytucje 
kościelne będące organizacjami pożytku publicz-
nego.
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