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Poz. 550 

Warszawa, dnia 30 marca 2020 r. 

ROZPORZĄDZENIE
	

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
	

z dnia 12 marca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego 
Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania 

Na podstawie art. 19 ust. 6 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 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych 
formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 724, z 2017 r. poz. 1288, z 2018 r. poz. 302 oraz z 2019 r. poz. 1496) wprowadza się następujące zmiany: 

1)		 w § 1: 

a)		 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6)		 wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo państwo-

we, instytucja gospodarki budżetowej, instytut badawczy i instytut działający w ramach Sieci Badawczej 
Łukasiewicz, oznaczony symbolem KRS-W6, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;”, 

b)		 pkt 19 otrzymuje brzmienie: 
„19) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo pań-

stwowe, instytucja gospodarki budżetowej, instytut badawczy i instytut działający w ramach Sieci Badaw-
czej Łukasiewicz, oznaczony symbolem KRS-Z6, stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia;”, 

c)		 pkt 51 otrzymuje brzmienie: 
„51) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – prokurenci, 

pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego i instytutu działającego 
w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, oznaczony symbolem KRS-WL, stanowiący załącznik nr 51 do 
rozporządzenia;”, 

d)		 pkt 63 otrzymuje brzmienie: 
„63) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmiana – prokuren-

ci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego i instytutu działające-
go w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, oznaczony symbolem KRS-ZL, stanowiący załącznik nr 63 do 
rozporządzenia;”; 

2)		 załączniki nr 1–6, 10, 15–19, 22, 31, 51, 63, 75–78, 85 i 86 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpo-
wiednio w załącznikach nr 1–22 do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. 

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro 
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