
           

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 19 marca 2020 r. 

Poz. 480 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI  

z dnia 12 marca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład 

Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach 

Na podstawie art. 35a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500, 

1655 i 1798 oraz z 2020 r. poz. 288) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowa-

dzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach 

(Dz. U. poz. 1667, z 2015 r. poz. 67 i 2223, z 2016 r. poz. 2226, z 2017 r. poz. 1522 oraz z 2018 r. poz. 501) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 7 ust. 3b i 3c otrzymują brzmienie: 

„3b. Lista oznaczeń form prawnych podmiotów objętych systemem integracji rejestrów jest udostępniana w Biule-

tynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości. 

3c. Lista nazw rejestrów, w których zarejestrowane są podmioty objęte systemem integracji rejestrów, jest udo-

stępniana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości.”; 

2) w § 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dla spółki komandytowo-akcyjnej informacje, o których mowa w § 28 pkt 3 lit. c, dotyczące formy prawnej 

oraz nazwy rejestru podmiotu objętego systemem integracji rejestrów, wpisuje się odpowiednio zgodnie z udostęp-

nianymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości listą form prawnych 

oraz listą rejestrów.”; 

3) w § 50 w pkt 6 w lit. d tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie: 

„– w polu pierwszym – nazwę lub firmę; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów formę prawną 

wpisuje się zgodnie z listą form prawnych udostępnianą w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministra Sprawiedliwości, 

– w polu drugim – kraj i nazwę rejestru albo ewidencji, w których podmiot jest zarejestrowany; jeżeli przekształceniu 

podlegała spółka cywilna – pole pozostaje niewypełnione; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji 

rejestrów nazwę rejestru wpisuje się zgodnie z listą rejestrów udostępnianą w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości,”; 

4) w § 58 w pkt 4 w lit. c tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie: 

„– w polu pierwszym – nazwę lub firmę; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów formę prawną 

wpisuje się zgodnie z listą form prawnych udostępnianą w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmioto-

wej Ministra Sprawiedliwości, 

– w polu drugim – kraj i nazwę rejestru albo ewidencji, w których podmiot jest zarejestrowany; jeżeli przekształceniu 

podlegała spółka cywilna – pole pozostaje niewypełnione; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji 

rejestrów nazwę rejestru wpisuje się zgodnie z listą rejestrów udostępnianą w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości,”; 
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5) w § 61 pkt 6 w lit. d tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie: 

„– w polu pierwszym – nazwę lub firmę; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów formę 

prawną wpisuje się zgodnie z listą form prawnych udostępnianą w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Ministra Sprawiedliwości, 

– w polu drugim – kraj i nazwę rejestru albo ewidencji, w których podmiot jest zarejestrowany; jeżeli przekształceniu 

podlegała spółka cywilna – pole pozostaje niewypełnione; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji 

rejestrów nazwę rejestru wpisuje się zgodnie z listą rejestrów udostępnianą w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości,”; 

6) w § 71 w pkt 4 w lit. d tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie: 

„– w polu pierwszym – nazwę lub firmę; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów formę prawną 

wpisuje się zgodnie z listą form prawnych udostępnianą w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmioto-

wej Ministra Sprawiedliwości, 

– w polu drugim – kraj i nazwę rejestru, w których podmiot jest zarejestrowany; w przypadku podmiotu objętego 

systemem integracji rejestrów nazwę rejestru wpisuje się zgodnie z listą rejestrów udostępnianą w Biuletynie Infor-

macji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości,”; 

7) w rozdziale 4 tytuł oddziału 8 otrzymuje brzmienie: 

„Przedsiębiorstwa państwowe, instytuty badawcze i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, insty-

tucje gospodarki budżetowej”; 

8) w § 97 wprowadza się następujące zmiany: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W dziale 1 rejestru przedsiębiorców dla przedsiębiorstw państwowych, instytutów badawczych i instytutów 

działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytucji gospodarki budżetowej wpisuje się:”, 

b) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) w polu pierwszym – oznaczenie formy prawnej podmiotu: wyrazy „przedsiębiorstwo państwowe”, „instytut 

badawczy i instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz” lub „instytucja gospodarki bu-

dżetowej,”, 

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) w rubryce siódmej – odpowiednio organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego, instytucji gospodarki 

budżetowej lub odpowiednio organ nadzorujący instytut badawczy i instytut działający w ramach Sieci 

Badawczej Łukasiewicz, co obejmuje: 

a) w polu pierwszym – nazwę organu założycielskiego lub organu nadzorującego, 

b) w polu drugim – numer identyfikacyjny REGON, 

c) w polu trzecim – numer KRS.”; 

9) w § 99 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W dziale 2 rejestru przedsiębiorców dla przedsiębiorstw państwowych, instytutów badawczych i instytutów działają-

cych w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytucji gospodarki budżetowej wpisuje się:”; 

10) w § 101 wprowadza się następujące zmiany: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W dziale 3 rejestru przedsiębiorców dla przedsiębiorstw państwowych, instytutów badawczych i instytutów działa-

jących w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytucji gospodarki budżetowej wpisuje się:”, 

b) w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) w polu czwartym – wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa państwowego, co 

obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie;”; 

11) § 103 i 104 otrzymują brzmienie: 

„§ 103. W dziale 4 rejestru przedsiębiorców dla przedsiębiorstw państwowych, instytutów badawczych i insty-

tutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytucji gospodarki budżetowej wpisuje się informacje 

wskazane w § 25 i § 26, przy czym przedsiębiorcę – spółkę jawną, spółkę komandytową i spółkę partnerską zastępuje 

przedsiębiorstwo państwowe, instytucja gospodarki budżetowej, instytut badawczy i instytut działający w ramach Sieci 

Badawczej Łukasiewicz. 
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§ 104. W dziale 5 rejestru przedsiębiorców dla przedsiębiorstw państwowych, instytutów badawczych i insty-

tutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytucji gospodarki budżetowej wpisuje się informacje 

wskazane w § 56 i § 57, przy czym spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz prostą spółkę akcyjną 

zastępuje przedsiębiorstwo państwowe, instytucja gospodarki budżetowej, instytut badawczy i instytut działający w ramach 

Sieci Badawczej Łukasiewicz.”;
 

12) w § 105 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W dziale 6 rejestru przedsiębiorców dla przedsiębiorstw państwowych, instytutów badawczych i instytutów działających 

w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytucji gospodarki budżetowej wpisuje się:”; 

13) w § 106 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dla instytutów badawczych i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz nie dokonuje się 

wpisów w rubryce 2.”; 

14) w § 136 w pkt 1 lit. d i e otrzymują brzmienie: 

„d) w polu czwartym – nazwę lub firmę przedsiębiorcy zagranicznego lub zagranicznego zakładu ubezpieczeń, 

lub zagranicznego zakładu reasekuracji wraz z oznaczeniem formy prawnej w języku państwa jego siedziby; 

w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów formę prawną wpisuje się zgodnie z listą form 

prawnych udostępnianą w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości, 

e) w polu piątym – nazwę rejestru, numer w rejestrze, określenie organu prowadzącego rejestr i przechowującego akta, 

jeżeli zagraniczny przedsiębiorca, zagraniczny zakład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład reasekuracji prowadzi 

działalność na podstawie wpisu do rejestru; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów na-

zwę rejestru wpisuje się zgodnie z listą rejestrów udostępnianą w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Ministra Sprawiedliwości,”; 

15) uchyla się załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 7–13, które wcho-

dzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. 

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro 
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