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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw
 

(druk nr 671) 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1203)  

 

Art. 2. 

[1. Rejestr prowadzą w systemie informatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze), 

obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część, zwane dalej "sądami 

rejestrowymi".] 

<1. Rejestr prowadzą w systemie teleinformatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze) 

obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część, zwane dalej 

„sądami rejestrowymi”.> 

2. Gminy, jako zadania zlecone, wykonują czynności związane z prowadzeniem Rejestru, 

polegające na zapewnieniu zainteresowanym: 

1)   wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); 

2)   urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą umożliwiających rejestrację 

spółek jawnych; 

3)   dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz o właściwości 

miejscowej sądów rejestrowych. 

3. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji 

publicznej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonywania czynności, o których 

mowa w ust. 2, oraz sposób współpracy sądów rejestrowych i wójtów (burmistrzów, 

prezydentów miast) w tych sprawach, w szczególności wskazując sposób postępowania i 

przekazywania przez sądy rejestrowe niezbędnych informacji, mając na względzie 

ułatwienie dostępu do Rejestru. 

 

Art. 4. 

1. Minister Sprawiedliwości utworzy Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, 

zwaną dalej "Centralną Informacją", z oddziałami przy sądach rejestrowych. 

2. Zadaniem Centralnej Informacji jest: 

1)   prowadzenie zbioru informacji Rejestru oraz elektronicznego katalogu dokumentów 

spółek, zwanego dalej "katalogiem"; 

2)   udzielanie informacji z Rejestru oraz przechowywanie i udostępnianie kopii 

dokumentów z katalogu; 

[3)   utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru i katalogu w systemie informatycznym.] 
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<3) utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru i katalogu w systemie 

teleinformatycznym.> 

3. Centralna Informacja wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz udziela informacji z 

Rejestru, które mają moc dokumentów urzędowych, jeżeli zostały wydane w postaci 

papierowej lub elektronicznej. 

3a. Centralna Informacja wydaje z katalogu, drogą elektroniczną, kopie dokumentów, które są 

poświadczane za zgodność z dokumentami znajdującymi się w aktach rejestrowych 

podmiotu. 

4. Centralna Informacja pobiera opłaty za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, 

wyciągów lub zaświadczeń z Rejestru oraz za udostępnianie kopii dokumentów z katalogu. 

Opłaty te stanowią dochód budżetu państwa. 

4a. Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach 

teleinformatycznych, aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz listę 

dokumentów zawartych w katalogu. 

4aa. Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach 

wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez 

Centralną Informację, o których mowa w ust. 3, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich 

weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze. 

4b. Centralna Informacja udostępnia bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach 

teleinformatycznych, listę podmiotów, wobec których w dziale 6 rejestru przedsiębiorców 

wpisano informację o ogłoszeniu upadłości. Lista zawiera następujące dane: 

1)   nazwę lub firmę; 

[2)   numer KRS; 

3)   numer NIP;] 

<2) numer podmiotu w Rejestrze; 

3) NIP;> 
4)   siedzibę przedsiębiorcy; 

5)   datę wydania orzeczenia o ogłoszeniu upadłości wraz z określeniem sposobu 

prowadzenia postępowania upadłościowego; 

6)   sygnaturę sprawy i określenie sądu, który ogłosił upadłość; 

7)   datę oraz sposób zakończenia postępowania upadłościowego. 

(5. – 7. uchylone). 

 

Art. 6. 

Minister Sprawiedliwości określa: 

1)   w drodze rozporządzenia, ustrój i organizację Centralnej Informacji oraz tryb i sposób 

udzielania informacji z Rejestru i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także 

strukturę udostępnianych informacji wymienionych w art. 4 ust. 4a, oraz cechy wydruków, 

o których mowa w art. 4 ust. 4aa, umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w 

Rejestrze, uwzględniając zadania Rejestru i Centralnej Informacji w zakresie zapewnienia 

powszechnego i bezpośredniego dostępu do informacji o podmiotach wpisanych do 

Rejestru oraz umożliwienia weryfikacji zgodności pozyskanych samodzielnie wydruków z 

danymi zawartymi w Rejestrze, jak i skuteczności zabezpieczenia przed wypaczeniem 

treści danych zawartych w wydrukach; 

2)   w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w drodze 

rozporządzenia, wysokość opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i 

zaświadczeń z Rejestru oraz za udostępnianie kopii dokumentów z katalogu, 

uwzględniając potrzebę sprawnego działania Centralnej Informacji oraz pokrycia kosztów 
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administracyjnych utworzenia i funkcjonowania Rejestru oraz katalogu, przy 

jednoczesnym zapewnieniu powszechnego dostępu do informacji i kopii dokumentów 

rejestrowych; 

3)   w drodze rozporządzenia, warunki organizacyjno-techniczne dotyczące formy wniosków i 

dokumentów oraz ich składania do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji drogą 

elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji i kopii 

dokumentów doręczanych wnioskodawcom tą drogą oraz sposób posługiwania się 

dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej, uwzględniając potrzebę zapewnienia 

powszechnego i bezpośredniego dostępu do informacji z Rejestru i dokumentów 

rejestrowych oraz możliwość posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci 

elektronicznej; 

4)   w drodze zarządzenia, sposób i tryb przekazywania przez sądy rejestrowe danych 

rejestrowych do Centralnej Informacji, uwzględniając możliwości techniczne i 

organizacyjne sądów rejestrowych oraz konieczność zapewnienia sprawnego i 

kompleksowego przekazywania danych rejestrowych do Centralnej Informacji, przy 

jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa; 

[5)   w drodze zarządzenia, warunki organizacyjno-techniczne przekazywania przez sądy 

rejestrowe dokumentów drogą elektroniczną do katalogu oraz sposób ich przechowywania, 

uwzględniając potrzebę zapewnienia integralności i kompletności dokumentów złożonych 

do akt rejestrowych, konieczność przetwarzania kopii dokumentów na postać 

elektroniczną, a także stan wyposażenia sądów w odpowiednie środki techniczne.] 

<5) w drodze zarządzenia, warunki organizacyjno-techniczne przekazywania za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez sądy rejestrowe dokumentów do 

katalogu oraz sposób ich przechowywania, uwzględniając potrzebę zapewnienia 

integralności i kompletności dokumentów złożonych do akt rejestrowych, konieczność 

nadania kopiom dokumentu postaci elektronicznej, a także stan wyposażenia sądów 

w odpowiednie środki techniczne.> 

 

Art. 19a. 

1. Do wniosku o wpis podmiotu podlegającego obowiązkowi wpisu do Rejestru dołącza się 

uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem 

sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania tego podmiotu lub 

prokurenta. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku zmiany osób upoważnionych do 

reprezentowania podmiotu wpisanego do Rejestru lub prokurenta. 

2a. W przypadku wniosku o wpis spółki, o której mowa w art. 8a ust. 1 pkt 6, wzory 

podpisów członków zarządu uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub 

upoważnionym pracownikiem sądu, składa się do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od 

dnia wpisu spółki do Rejestru. Wniosek o przyjęcie takiego dokumentu do akt nie podlega 

opłacie sądowej. 

[3. Złożenie wniosku w przedmiocie wpisu numeru identyfikacyjnego "REGON", nadanego w 

rejestrze podmiotów gospodarki narodowej na podstawie przepisów o statystyce 

publicznej, stanowiącego uzupełnienie pierwszego wpisu nowego podmiotu do Rejestru, 

nie podlega opłacie sądowej. Wpis dokonany w wyniku rozpoznania takiego wniosku nie 

podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

3a. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do wniosku w przedmiocie wpisu numeru 

identyfikacji podatkowej, nadanego na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i 

identyfikacji podatników i płatników, zwanego dalej "numerem NIP".] 

4. (uchylony). 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=18028105&loc=5&class=CONTENT&part=A106&part=A113&part=A130&part=A15&part=A156&part=A165&part=A197&part=A208&part=A235&part=A334&part=A38&part=A383&part=A403&part=A423&part=A7&wersja=1&dataOceny=2014-06-30&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1403945909&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1250889:part=a19(a)u3:nr=1&full=1
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[Art. 19b. 

1. Wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca 

składa: 

1)   wniosek o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów 

gospodarki narodowej (REGON); 

2)   zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie 

ubezpieczeń społecznych; 

3)   zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 

października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2) wraz ze wskazaniem właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku. 

1a. Sąd rejestrowy przesyła z urzędu wnioski i zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu, 

odpowiednio do: 

1)   urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma siedzibę, 

oraz 

2)   wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego 

- wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu. 

1b. Po uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru NIP sąd rejestrowy: 

1)   dokonuje z urzędu wpisu numeru NIP do rejestru - wpis nie podlega opłacie sądowej 

ani ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; postanowienie o wpisie nie 

wymaga uzasadnienia ani doręczenia; 

2)   przesyła zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o 

systemie ubezpieczeń społecznych do właściwej jednostki terenowej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych. 

1c. Przepisów ust. 1-1b nie stosuje się, gdy: 

1)   wnioskodawca składa wniosek w formie elektronicznej; w takim przypadku 

wnioskodawca wysyła wnioski i zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, samodzielnie, 

drogą elektroniczną; 

1a)  wnioskodawca składa wniosek o wpis spółki, o której mowa w art. 8a ust. 1 pkt 6; 

wnioskodawca składa wnioski i zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio do 

właściwych organów; 

2)   zmiana nie dotyczy danych objętych wpisem do rejestru przedsiębiorców. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o pierwszy wpis do rejestru 

przedsiębiorców wnioskodawca dołącza w szczególności umowę spółki oraz dokument 

potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje 

się jego siedziba. 

3. Sąd rejestrowy przesyła do urzędu skarbowego dodatkowy odpis umowy spółki, dokument 

potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje 

się siedziba, oraz inne dokumenty złożone przez przedsiębiorcę wraz z wnioskiem, o którym 

mowa w ust. 1.] 

<Art. 19b. 

Spółka kapitałowa w organizacji oraz podmioty, o których mowa w art. 49a ust. 1, we 

wniosku o wpis do Rejestru zamieszczają informację, że nie wystąpiły o uzyskanie NIP 

lub numeru identyfikacyjnego REGON, chyba że zgłaszają je do Rejestru.> 

 

 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=18028105&loc=5&class=CONTENT&part=A106&part=A113&part=A130&part=A15&part=A156&part=A165&part=A197&part=A208&part=A235&part=A334&part=A38&part=A383&part=A403&part=A423&part=A7&wersja=1&dataOceny=2014-06-30&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1403945909&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1250889:part=a19(b)u1p2:nr=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=18028105&loc=5&class=CONTENT&part=A106&part=A113&part=A130&part=A15&part=A156&part=A165&part=A197&part=A208&part=A235&part=A334&part=A38&part=A383&part=A403&part=A423&part=A7&wersja=1&dataOceny=2014-06-30&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1403945909&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1151110&full=1
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Art. 20. 

[1. Wpis do Rejestru polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych 

w postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu. Wpis jest dokonany z 

chwilą zamieszczenia danych w Rejestrze.] 

<1. Wpis do Rejestru polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych 

zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu.> 

<1a. Wpis w przedmiocie NIP i numeru identyfikacyjnego REGON polega również na 

ich automatycznym zamieszczeniu w Rejestrze po przekazaniu z Centralnego 

Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i z krajowego rejestru 

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. 

1b. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w Rejestrze. 

1c. Po dokonaniu wpisu podmiotu do Rejestru lub jego zmiany, z wyłączeniem rejestru 

dłużników niewypłacalnych, dane objęte treścią wpisu są przekazywane za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Podmiotów – 

Krajowej Ewidencji Podatników i krajowego rejestru urzędowego podmiotów 

gospodarki narodowej. 

1d. Wpis NIP i numeru identyfikacyjnego REGON do Rejestru nie podlega opłacie 

sądowej i ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

1e. Jeżeli NIP i numer identyfikacyjny REGON zostały automatycznie zamieszczone w 

Rejestrze, podmiotowi jest doręczane zaświadczenie o dokonaniu tego wpisu.> 

2. W sprawach, w których postanowienia sądu rejestrowego są skuteczne lub wykonalne z 

chwilą uprawomocnienia, wraz z wpisem, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się 

wzmiankę o jego nieprawomocności. <Dane objęte treścią wpisu są przekazywane do 

Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i krajowego 

rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej po uprawomocnieniu się 

postanowienia sądu.> 

2a. Wpisy, o których mowa w art. 24 ust. 3 i 4, art. 41 pkt 1, 2 i 3 oraz w art. 56, następują po 

uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie wpisu. 

3. W sprawach, o których mowa w ust. 2, datę uprawomocnienia wpisuje się z urzędu. Wpis 

ten nie podlega ogłoszeniu. 

4. Wpisem w Rejestrze jest również wykreślenie. 

 

Art. 22a. 

1. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz 

wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej 

powinien zawierać: 

1)   nazwę lub firmę; 

[2)   numer KRS; 

3)   numer NIP;] 

<2) numer podmiotu w Rejestrze; 

3) NIP;> 

4)   siedzibę i adres przedsiębiorcy; 

5)   datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo 

6)   datę wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. 

2. Do wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej 

przedsiębiorca załącza oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. 
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Art. 23. 

1. Sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem 

formy i treści z przepisami prawa. 

[2. Sąd rejestrowy bada, czy dane wskazane we wniosku o wpis do Rejestru w zakresie 

określonym w art. 35 są prawdziwe. W pozostałym zakresie sąd rejestrowy bada, czy 

zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione 

wątpliwości.] 

<2. Sąd rejestrowy bada, czy dane wskazane we wniosku o wpis do Rejestru w zakresie 

określonym w art. 35 pkt 1 i 2 oraz art. 38 pkt 1 lit. h są prawdziwe. W pozostałym 

zakresie sąd rejestrowy bada, czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem, 

jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.> 

 

Art. 34. 

1. Podmioty wpisane do Rejestru są obowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, 

skierowanych, w zakresie swojej działalności, do oznaczonych osób i organów, 

następujące dane: 

1)   firmę lub nazwę; 

2)   oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności; 

3)   siedzibę i adres; 

[4)   numer NIP;] 

<4) NIP;> 

5)   oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe podmiotu 

oraz numer podmiotu w Rejestrze. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie uchybia obowiązkom określonym w przepisach 

szczególnych. 

3. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, sąd rejestrowy, który 

stwierdzi niedopełnienie takiego obowiązku, może nałożyć grzywnę na osoby 

odpowiedzialne za niewykonanie tego obowiązku. 

4. Grzywna, o której mowa w ust. 3, nie może być wyższa niż 5.000 złotych. 

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy oświadczeń woli skierowanych do osób 

pozostających ze spółką w stałych stosunkach umownych. 

Art. 35. 

Ilekroć do Rejestru wpisuje się: 

1)   osobę fizyczną - zamieszcza się nazwisko i imiona oraz identyfikator nadany w systemie 

ewidencji ludności, zwany dalej "numerem PESEL"; 

[2)   inny podmiot niż określony w pkt 1 - zamieszcza się nazwę lub firmę oraz numer 

identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, na podstawie 

przepisów o statystyce publicznej, zwany dalej "numerem REGON", a jeżeli podmiot jest 

zarejestrowany w Rejestrze - także jego numer w Rejestrze.] 

<2) inny podmiot niż określony w pkt 1 – zamieszcza się nazwę lub firmę oraz numer 

identyfikacyjny REGON, a gdy podmiot powstał w wyniku przekształcenia – NIP 

podmiotu przekształcanego, a jeżeli podmiot jest zarejestrowany w Rejestrze – także 

jego numer w Rejestrze;> 

<3) siedzibę i adres podmiotu – zamieszcza się dane obejmujące: województwo, 

powiat, gminę, miejscowość, ulicę, miejscowość poczty zgodnie z krajowym rejestrem 

urzędowym podziału terytorialnego kraju, z wyjątkiem przypadku, gdy nazwa 

miejscowości stosowana w obrocie nie jest zgodna z jej nazwą urzędową.> 

 

<Art. 35a. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=18028105&loc=5&class=CONTENT&part=A106&part=A113&part=A130&part=A15&part=A156&part=A165&part=A197&part=A208&part=A235&part=A334&part=A38&part=A383&part=A403&part=A423&part=A7&wersja=1&dataOceny=2014-06-30&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1403945909&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1250889:part=a35p2:nr=1&full=1
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Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób 

prowadzenia rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, rejestru dłużników niewypłacalnych oraz szczegółową treść wpisów w tych 

rejestrach, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności danych zawartych w 

rejestrach i potrzebę zapewnienia ich przejrzystości.> 

 

Art. 38. 

W dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane: 

1)   dla każdego podmiotu: 

a)  nazwę lub firmę, pod którą działa, 

b)  oznaczenie jego formy prawnej, 

c)  jego siedzibę i adres, 

d)  jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców posiada oddziały - także ich 

siedziby i adresy, 

e)  oznaczenie jego poprzedniego numeru rejestru sądowego lub numeru w ewidencji 

działalności gospodarczej, 

f)  jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku 

przekształcenia lub podziału innego podmiotu albo połączenia innych podmiotów, 

zamieszcza się w tym rejestrze wzmiankę o sposobie powstania podmiotu, a także 

oznaczenia poprzednich numerów rejestru. Jeżeli podmiot wpisany do rejestru 

przedsiębiorców utworzony został w wyniku koncentracji innych podmiotów, 

zamieszcza się w tym rejestrze także oznaczenie poprzednich numerów tego rejestru 

oraz numer i datę decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o 

zgodzie na dokonanie koncentracji, wydanej zgodnie z przepisami o ochronie 

konkurencji i konsumentów, 

g)  wzmiankę o wykonywaniu działalności gospodarczej z innymi podmiotami na 

podstawie umowy spółki cywilnej, 

[h)  numer NIP;] 

<h) NIP albo informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu;> 

1a)  w przypadku gdy podmiot je posiada - adres strony internetowej i adres poczty 

elektronicznej; 

2)   (uchylony); 

2a)  w przypadku wspólników spółki jawnej, członków europejskiego zgrupowania interesów 

gospodarczych, wspólników spółki partnerskiej, wspólników spółki komandytowej oraz 

komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej - informacje o pozostawaniu w związku 

małżeńskim, zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej, powstaniu rozdzielności 

majątkowej między małżonkami, zaznaczenie ograniczenia zdolności do czynności 

prawnych, o ile takie istnieje; 

[3)   w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną - informacje o statucie lub umowie, 

wzmiankę o ich zmianie, okres, na który podmiot został utworzony, oraz jego numer 

REGON;] 

<3) w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną – informacje o statucie lub 

umowie, wzmiankę o ich zmianie, okres, na który podmiot został utworzony, oraz 

jego numer identyfikacyjny REGON;> 

 

(pkt 4-15 pominięto) 

 

Art. 40. 
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W dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane: 

[1)   przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), z tym że w 

przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów 

zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów 

reasekuracji określa się przedmiot działalności oddziału;] 

<1) przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – nie więcej 

niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie 

podklasy, z tym że w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, 

głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów 

zagranicznych zakładów reasekuracji przedmiot działalności i przedmiot 

przeważającej działalności określa się dla oddziału;> 

2)   wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z oznaczeniem dat ich złożenia; 

3)   wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało 

obowiązkowi badania przez biegłego, na podstawie przepisów o rachunkowości; 

4)   wzmiankę o złożeniu uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania 

finansowego i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz podziale zysku 

lub pokryciu straty; 

5)   wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności, jeżeli przepisy o rachunkowości 

wymagają jego złożenia do sądu rejestrowego; 

6)   (uchylony). 

 

[Art. 48. 

Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowy sposób prowadzenia 

rejestru przedsiębiorców oraz szczegółową treść wpisów w tym rejestrze.] 

 

[Art. 54. 

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia 

rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółową treść wpisów w tym rejestrze, 

kierując się potrzebą zapewnienia przejrzystości rejestru.] 

 

Art. 60. 

1. Wpisy dokonane w rejestrze dłużników niewypłacalnych podlegają wykreśleniu z urzędu 

po upływie 10 lat od dokonania wpisu. Jeżeli w orzeczeniu sądu prowadzącego 

postępowanie upadłościowe został oznaczony krótszy termin zakazu, wykreślenie może 

nastąpić na wniosek dłużnika po upływie tego terminu. Wpisy wykreślone w całości nie 

podlegają ujawnieniu. 

[2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób 

prowadzenia rejestru dłużników niewypłacalnych oraz szczegółową treść wpisów w tym 

rejestrze, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności i przejrzystości danych 

zawartych w rejestrze.] 

 

 

 

 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=18028105&loc=5&class=CONTENT&part=A106&part=A113&part=A130&part=A15&part=A156&part=A165&part=A197&part=A208&part=A235&part=A334&part=A38&part=A383&part=A403&part=A423&part=A7&wersja=1&dataOceny=2014-06-30&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1403945909&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1250889:part=a40p5:nr=1&full=1
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USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)  

 

Art. 694
5
. 

[§ 1. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie postanowienia.] 

<§ 1. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie postanowienia, 

jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej.> 

§ 2. Postanowienia co do istoty sprawy są skuteczne i wykonalne z chwilą ich wydania, z 

wyjątkiem postanowień dotyczących wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

§ 3. Postanowieniom dotyczącym stosowania środków przymusu sąd rejestrowy może nadać 

rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli wymaga tego interes wierzyciela lub innych 

osób. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. O STATYSTYCE PUBLICZNEJ (Dz. U. z 2012 r. poz. 

591 oraz z 2013 r. poz. 2)  

 

Art. 42. 

1. Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej "rejestrem 

podmiotów", obejmuje: 

1)   osoby prawne; 

2)   jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej; 

3)   osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

2. Za osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą przyjmuje się osobę fizyczną 

będącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.
3)

) i inną osobę 

fizyczną prowadzącą działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku oraz osobę 

fizyczną prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, z zastrzeżeniem ust. 2a. 

2a. Wpisowi do rejestru podmiotów nie podlega osoba fizyczna w zakresie prowadzonej 

działalności oświatowej obejmującej prowadzenie przedszkola, szkoły, placówki lub innej 

jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.
4)

). 

3. Wpisowi do rejestru podmiotów podlegają następujące informacje o podmiotach 

wymienionych w ust. 1 w zakresie prowadzonej przez nie działalności: 

1)   nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą - dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i identyfikator 

systemu ewidencji ludności (PESEL), o ile taki posiada; 

2)   numer identyfikacji podatkowej NIP; 

2a)  numery identyfikacyjne wspólników spółki cywilnej, o ile takie posiadają, nazwisko i 

imiona albo firma wspólników spółki cywilnej wraz z numerem PESEL osoby fizycznej 

prowadzącej działalność, o ile taki posiada; 

3)   forma prawna i forma własności; 

4)   wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17885437&loc=5&class=CONTENT&part=A246&part=A280&part=A287&part=A292&part=A293&wersja=2&dataOceny=2014-06-30&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1403945876&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1222503&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17885437&loc=5&class=CONTENT&part=A246&part=A280&part=A287&part=A292&part=A293&wersja=2&dataOceny=2014-06-30&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1403945876&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a2&full=1
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5)   daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia 

działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, zakończenia działalności albo skreślenia z 

ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów; 

6)   nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany 

przez ten organ numer; 

7)   przewidywana liczba pracujących; 

8)   w przypadku gospodarstw rolnych powierzchnia ogólna i użytków rolnych; 

9)   o ich jednostkach lokalnych w zakresie informacji określonych w pkt 1 i 4-8; 

10)  numer telefonu i faksu siedziby, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, 

o ile podmiot takie posiada i poda je do rejestru podmiotów. 

<3a. W przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, z 

wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych i podmiotów, o których mowa w 

art. 49a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisowi do rejestru 

podmiotów podlegają: 

1) dane objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – w zakresie 

odpowiadającym danym, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz 3–6, 

2) dane uzupełniające: przewidywana liczba pracujących, forma własności na 

podstawie procentowego udziału własności w ogólnej wartości kapitału, 

powierzchnia ogólna gospodarstw rolnych i użytków rolnych, przeważający rodzaj 

działalności statutowej dla podmiotów podlegających wpisowi do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz dane kontaktowe: 

numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile 

podmiot takie posiada.> 

4. Jednostką lokalną jest zorganizowana całość (zakład, oddział, filia) położona w miejscu 

zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod którym lub z którego prowadzona jest 

działalność co najmniej przez jedną osobę pracującą. 

5. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek wypełniania i składania wniosku o 

wpis do rejestru podmiotów oraz informowania o zachodzących zmianach w zakresie 

danych określonych w ust. 3 pkt 1-6. 

[6. Z zastrzeżeniem przepisu ust. 7, podmioty określone w ust. 1 są zobowiązane do składania 

w urzędzie statystycznym województwa, na terenie którego mają siedzibę albo adres 

zamieszkania, wniosku o wpis do rejestru podmiotów, wniosku o zmianę cech objętych 

wpisem oraz wniosku o skreślenie - w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności 

uzasadniających wpis, zmianę lub skreślenie. Do wniosku dołącza się dokumenty określone 

przepisami innych ustaw, potwierdzające powstanie podmiotu albo podjęcie działalności, 

zmianę cech objętych wpisem bądź skreślenie podmiotu.] 

<6. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów składa się w urzędzie statystycznym 

województwa właściwym dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu – w 

terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, a wniosek o zmianę 

cech objętych wpisem oraz wniosek o skreślenie – w terminie 7 dni od zaistnienia 

okoliczności uzasadniających zmianę lub skreślenie. Do wniosku dołącza się 

dokumenty określone przepisami innych ustaw, potwierdzające powstanie podmiotu 

albo podjęcie działalności, zmianę cech objętych wpisem albo skreślenie podmiotu.> 

<6a. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, z wyłączeniem rejestru 

dłużników niewypłacalnych oraz podmiotów, o których mowa w art. 49a ust. 1 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, dokonują zgłoszenia wyłącznie w zakresie 

danych uzupełniających określonych w ust. 3a pkt 2 – w terminie 21 dni od dnia 

wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a zgłoszenia aktualizacyjnego – w terminie 7 
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dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę lub skreślenie danych z 

rejestru podmiotów, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. 

6b. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mogą złożyć dla jednostek 

lokalnych wniosek, o którym mowa w ust. 6.> 

7. Złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów, wniosku o zmianę cech objętych wpisem 

oraz wniosku o skreślenie z rejestru podmiotów dla: 

1)   przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - następuje na podstawie przepisów o 

działalności gospodarczej; 

[2)   przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego - 

następuje na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.);] 

3)   przedszkoli, szkół, placówek i innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w 

art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, i ich zespołów - następuje na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814 i Nr 205, poz. 1206). 

[8.  Przepisu ust. 7 nie stosuje się, jeżeli zmiana dotyczy jedynie cech objętych wpisem, 

niebędących przedmiotem wpisu w rejestrze przedsiębiorców, ewidencji działalności 

gospodarczej albo Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych.] 

<8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się, jeżeli zmiana dotyczy jedynie cech objętych wpisem, 

niebędących przedmiotem wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej albo Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych.> 

9. Aktualizacja rejestru podmiotów w zakresie indywidualnych gospodarstw rolnych może 

nastąpić na podstawie wykazów tych gospodarstw przekazywanych urzędom 

statystycznym właściwym dla miejsca położenia gospodarstwa przez urzędy gmin na 

podstawie odrębnej ustawy. 

10. Wpis do rejestru podmiotów następuje po zakodowaniu cech podmiotu wymienionych w 

ust. 3, według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, z jednoczesnym nadaniem 

niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego. <Wpis do rejestru podmiotów w zakresie 

danych przekazanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego następuje z 

chwilą automatycznego zamieszczenia tych danych w rejestrze.> 

<11. Wpis do rejestru podmiotów, z jednoczesnym nadaniem niepowtarzalnego numeru 

identyfikacyjnego, zmiana wpisu lub jego skreślenie, dotyczące podmiotu wpisanego 

do Krajowego Rejestru Sądowego, następuje bezpośrednio po automatycznym 

zamieszczeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych przekazanych 

z Krajowego Rejestru Sądowego. 

12. Informacja o nadanym numerze identyfikacyjnym jest przekazywana automatycznie 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Krajowego Rejestru Sądowego 

bezpośrednio po jego nadaniu. 

13. Nadanie numeru identyfikacyjnego i przekazanie informacji w tym przedmiocie do 

Krajowego Rejestru Sądowego może nastąpić w terminie 3 dni, jeżeli zachodzi 

konieczność zakodowania nazwy miejscowości niezgodnej z krajowym rejestrem 

urzędowym podziału terytorialnego kraju lub ustalenia, czy podmiotowi nie został 

uprzednio nadany numer identyfikacyjny. 

14. Wpis do rejestru podmiotów lub zmiana wpisu w zakresie danych uzupełniających, o 

których mowa w ust. 3a pkt 2, podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego 

następuje bezpośrednio po automatycznym zamieszczeniu za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego danych przekazanych z Centralnego Rejestru Podmiotów – 

Krajowej Ewidencji Podatników.> 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17885437&loc=5&class=CONTENT&part=A246&part=A280&part=A287&part=A292&part=A293&wersja=2&dataOceny=2014-06-30&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1403945876&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1250889&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17885437&loc=5&class=CONTENT&part=A246&part=A280&part=A287&part=A292&part=A293&wersja=2&dataOceny=2014-06-30&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1403945876&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17885437&loc=5&class=CONTENT&part=A246&part=A280&part=A287&part=A292&part=A293&wersja=2&dataOceny=2014-06-30&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1403945876&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.939874&full=1
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Art. 44. 

1. Organy prowadzące urzędowe rejestry, z wyjątkiem rejestrów sądowych, i systemy 

informacyjne administracji publicznej zawierające dane o poszczególnych podmiotach są 

obowiązane do wpisywania numeru identyfikacyjnego podmiotu nadanego w rejestrze 

podmiotów, posługiwania się nim przy przekazywaniu informacji oraz stosowania 

jednolitych oznaczeń kodowych opisu podstawowych cech podmiotu, kodowanych według 

standardów klasyfikacyjnych. 

<1a. Rejestr podmiotów udostępnia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

Centralnemu Rejestrowi Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników informację o 

nadanym podmiotowi numerze identyfikacyjnym.> 

2. Urzędy statystyczne udostępniają nieodpłatnie: 

1)   organom prowadzącym inne urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji 

publicznej, o których mowa w ust. 1, okresowo wykazy podmiotów wpisanych do 

rejestru podmiotów wraz z nadanym im numerem identyfikacyjnym i zakodowanym 

opisem informacji objętych rejestrem, 

2)   organom administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, innym 

instytucjom rządowym, Najwyższej Izbie Kontroli, Narodowemu Bankowi Polskiemu, 

Państwowej Inspekcji Pracy Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, 

równorzędnym organom, jednostkom i instytucjom państw członkowskich Unii 

Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, państw, które zawarły 

ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę 

świadczenia usług , oraz Komisji Europejskiej na ich pisemny wniosek, wyciągi z 

rejestru podmiotów, 

3)   Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej z urzędu, 

kwartalnie, zgromadzone w rejestrze podmiotów informacje o podmiotach 

deklarujących zatrudnienie pracowników wraz z nadanym im numerem 

identyfikacyjnym i zakodowanym opisem informacji objętych rejestrem 

- w uzgodnionym zakresie, niezbędnym do wykonywania statutowych zadań tych organów 

lub instytucji. 

3. Udostępniane w trybie ust. 2 informacje nie mogą obejmować danych, o których mowa w 

art. 42 ust. 3 pkt 7 i 8. 

 

Art. 45. 

1. [W zakresie informacji, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1-6 i 9, z wyłączeniem 

identyfikatora systemu ewidencji ludności PESEL i adresu zamieszkania osoby fizycznej 

prowadzącej działalność gospodarczą, o ile nie jest adresem prowadzenia działalności, 

oraz numeru identyfikacyjnego, rejestr podmiotów jest jawny i dostępny dla osób trzecich 

w formach określonych w ust. 2 i 3 oraz w art. 45a.] <W zakresie numeru 

identyfikacyjnego oraz informacji, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1–6 i 9, z 

wyłączeniem identyfikatora systemu ewidencji ludności PESEL i adresu 

zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, o ile nie jest 

adresem prowadzenia działalności, rejestr podmiotów jest jawny i dostępny dla osób 

trzecich w formach określonych w ust. 2 i 3 oraz w art. 45a.> Dodatkowo udostępniane 

są dane dotyczące numeru telefonu i faksu siedziby, adresu poczty elektronicznej oraz 

strony internetowej, o ile podmiot je poda do rejestru. 

2. Główny Urząd Statystyczny wydaje okresowo katalogi wybranych grup podmiotów 

wpisanych do rejestru podmiotów. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17885437&loc=5&class=CONTENT&part=A246&part=A280&part=A287&part=A292&part=A293&wersja=2&dataOceny=2014-06-30&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1403945876&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.327084&full=1
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[3. Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy statystyczne udostępniają na indywidualne 

odpłatne zamówienia wyciągi z rejestru podmiotów.] 

<3. Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy statystyczne udostępniają na indywidualne 

odpłatne zamówienia wyciągi danych zawartych w rejestrze podmiotów.> 

4. Katalogi i wyciągi, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą być wydawane drukiem lub w innej 

formie z wykorzystaniem dostępnych środków techniki. 

 

[Art. 45a. 

Główny Urząd Statystyczny udostępnia informacje, o których mowa w art. 45 ust. 1, na 

stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego lub za pośrednictwem ePUAP.] 

 

<Art. 45a. 

Główny Urząd Statystyczny udostępnia zawarte w rejestrze podmiotów informacje, o 

których mowa w art. 45 ust. 1, na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego 

lub za pośrednictwem ePUAP.> 

[Art. 46. 

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, sposób i metodologię prowadzenia i 

aktualizacji rejestru podmiotów, w tym wzory wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz 

szczegółowe warunki i tryb współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami 

prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej.] 

 

<Art. 46. 

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i metodologię prowadzenia i 

aktualizacji rejestru podmiotów, wzory wniosków, ankiet i zaświadczeń, uwzględniając 

konieczność zapewnienia kompletności oraz aktualizacji danych gromadzonych w tym 

rejestrze.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. O ZASADACH EWIDENCJI I IDENTYFIKACJI 

PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2)  

 

Art. 5. 

1. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia 

identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie 

odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez 

względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę 

opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę 

prowadzonych przedsiębiorstw. 

2. Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imiona, imiona rodziców, 

datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres 

miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i 

numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL w przypadku osób fizycznych objętych tym 

rejestrem. 

2a. Zgłoszenia identyfikacyjnego nie dokonują podatnicy będący osobami fizycznymi 

objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący 

zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 
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<2b. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników wpisanych do Krajowego Rejestru 

Sądowego zawiera dane: 

1) objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, z wyłączeniem rejestru 

dłużników niewypłacalnych, przekazywane automatycznie za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego; 

2) uzupełniające: skróconą nazwę (firmę), wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc 

prowadzenia działalności, adres miejsca przechowywania dokumentacji 

rachunkowej, dane kontaktowe, w przypadku osobowych spółek handlowych i 

podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach 

określonych dla spółek osobowych – dane dotyczące poszczególnych wspólników, w 

tym ich identyfikatory podatkowe. 

2c. Podatnicy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego dokonują zgłoszenia 

identyfikacyjnego wyłącznie w zakresie danych uzupełniających wskazanych w ust. 

2b pkt 2, w terminie 21 dni od dnia dokonania wpisu podmiotu do Krajowego 

Rejestru Sądowego.> 

3. [Zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w 

szczególności pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres 

siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer 

nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania 

dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według 

obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto:] 

<Zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera: 

pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer 

identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez 

ten organ, wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, 

adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot 

wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów 

klasyfikacyjnych, a ponadto:> 

1)   w przypadku zakładów (oddziałów) osób prawnych oraz innych wyodrębnionych 

jednostek wewnętrznych będących podatnikami - NIP oraz inne dane dotyczące 

jednostki macierzystej; 

2)   w przypadku spółek cywilnych, osobowych spółek handlowych i podmiotów 

podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek 

osobowych - dane dotyczące wspólników, w tym również identyfikator podatkowy 

poszczególnych wspólników; 

3)   w przypadku podatkowych grup kapitałowych - dane dotyczące spółek wchodzących 

w skład grupy, w tym również NIP nadane tym spółkom. 

4. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników będących osobami fizycznymi wykonujących 

działalność gospodarczą zawiera dane, o których mowa w ust. 2, nazwę (firmę), adres 

głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adresy dodatkowych miejsc 

wykonywania działalności, numer identyfikacyjny REGON, organ ewidencyjny, wykaz 

rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz 

przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów 

klasyfikacyjnych. 

4a. W przypadku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez pełnomocnika lub 

kuratora sądowego do zgłoszenia dołącza się uwierzytelnioną lub poświadczoną urzędowo 

kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa 

wyłącznie do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do zgłoszenia dołącza się oryginał 

pełnomocnictwa. Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mają 
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zastosowanie odpowiednio do pełnomocnictwa udzielonego przez przedsiębiorcę 

wpisanego do ewidencji, o której mowa w rozdziale 3 tej ustawy. 

4b. (uchylony). 

[5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych, z 

wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będących przedsiębiorcami, biorąc pod uwagę 

kompletność przekazywanych danych niezbędnych do ewidencji i identyfikacji podatników 

i płatników.] 

<5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych 

oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających, o których mowa w ust. 2b pkt 2, w 

art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 

2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2) i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z 

późn. zm.), z wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będących przedsiębiorcami, biorąc 

pod uwagę kompletność przekazywanych danych niezbędnych do ewidencji i 

identyfikacji podatników i płatników oraz konieczność przekazywania danych 

uzupełniających do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 

narodowej oraz Centralnego Rejestru Płatników Składek.> 

5a. Do zgłoszeń identyfikacyjnych oraz zgłoszeń aktualizacyjnych podatników będących 

osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą stosuje się formularz wniosku 

o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z 

ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 

220, poz. 1447, z późn. zm.). 

[6. Przepisy ust. 1, 2, 3-4a stosuje się odpowiednio do płatników podatków oraz płatników 

składek ubezpieczeniowych.] 

<6. Przepisy ust. 1, 2, 2b, 2c, 3–4a stosuje się odpowiednio do płatników podatków oraz 

płatników składek ubezpieczeniowych.> 

 

Art. 5a. 

[1. Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w ramach wniosku o wpis do rejestru 

przedsiębiorców albo do ewidencji działalności gospodarczej składają zgłoszenie 

identyfikacyjne albo aktualizacyjne.] 

<1. Podatnicy będący osobami fizycznymi rozpoczynającymi działalność gospodarczą w 

ramach wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej składają zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne 
2. W przypadku określonym w ust. 1 podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zgodnie 

z art. 9, są obowiązani dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego w celu uzupełnienia danych, 

w szczególności wykazu rachunków bankowych. 

3. Naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany przekazać informację zwrotną o NIP 

nadanym przedsiębiorcy rozpoczynającemu działalność gospodarczą niezwłocznie po 

nadaniu sądowi prowadzącemu rejestr przedsiębiorców albo organowi prowadzącemu 

ewidencję działalności gospodarczej. 

Art. 8a. 

<1.> Nadanie NIP następuje przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej 

Ewidencji Podatników, zwanego dalej "CRP KEP", po dokonaniu zgłoszenia 

identyfikacyjnego. 

<2. Nadanie NIP podmiotom wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego następuje 

automatycznie, bezpośrednio po zamieszczeniu w CRP KEP za pośrednictwem 
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systemu teleinformatycznego danych przekazanych z Krajowego Rejestru Sądowego, 

a w przypadku oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – po zamieszczeniu w CRP 

KEP danych uzupełniających potwierdzających status płatnika składek 

ubezpieczeniowych. 

3. Informacja w przedmiocie NIP jest przekazywana automatycznie za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego przez CRP KEP odpowiednio do Krajowego Rejestru 

Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

bezpośrednio po jego nadaniu, unieważnieniu, uchyleniu lub przywróceniu. 

4. Przekazanie do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o NIP może nastąpić w 

terminie 3 dni, jeżeli w związku z nadaniem NIP zachodzi konieczność 

przeprowadzenia przez naczelnika urzędu skarbowego postępowania wyjaśniającego 

w przedmiocie ustalenia, czy podmiotowi nie został uprzednio nadany NIP – po jego 

zakończeniu w CRP KEP ustala się lub nadaje NIP. 

5. Przekazanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

informacji o nadaniu NIP następuje nie później niż następnego dnia roboczego po 

dniu wpływu do naczelnika urzędu skarbowego poprawnego zgłoszenia 

identyfikacyjnego.> 

 

Art. 8b. 

1. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje potwierdzenie nadania NIP. W przypadku osób 

fizycznych objętych rejestrem PESEL potwierdzenie nadania NIP zawiera również numer 

PESEL. 

2. Potwierdzenie nadania NIP jest wydawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni 

od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu 

skarbowego. 

[3. W przypadku osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą potwierdzenie 

nadania NIP wydaje się nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do 

naczelnika urzędu skarbowego poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego.] 

<3. Potwierdzeniem nadania NIP dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru 

Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest 

ujawnienie tego numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej.> 

 

 

Art. 8c. 

1. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o odmowie nadania NIP w przypadku: 

1)   braku możliwości potwierdzenia tożsamości lub istnienia podmiotu; 

2)   stwierdzenia, że dokonane zgłoszenie identyfikacyjne nie spełnia wymogów 

określonych dla tego zgłoszenia; 

3)   gdy podmiotowi został nadany NIP; 

4)   wystąpienia o nadanie NIP przez podatnika, o którym mowa w art. 5 ust. 2a. 

2. Naczelnik urzędu skarbowego unieważnia z urzędu, w drodze decyzji, NIP nadany 

podmiotowi, w przypadku: 

1)   wielokrotnego nadania NIP, biorąc pod uwagę interes prawny i gospodarczy podmiotu; 

2)   nadania NIP na podstawie fałszywych lub fikcyjnych danych. 

<2a. Do podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego ust. 1 i ust. 2 pkt 2 nie 

mają zastosowania.> 

3. Nie można posługiwać się unieważnionym NIP, a unieważniony NIP nie może zostać 

ponownie nadany. 
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<4. Naczelnik urzędu skarbowego uchyla z urzędu, w drodze decyzji NIP, jeżeli 

podatnik posługuje się fałszywymi lub fikcyjnymi danymi adresowymi swojej 

siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Z chwilą ustania 

przesłanek uzasadniających uchylenie NIP na skutek zmiany danych adresowych w 

odpowiednim rejestrze lub ewidencji następuje przywrócenie NIP w CRP KEP. Do 

przywrócenia NIP stosuje się odpowiednio przepisy art. 8a.> 

 

[Art. 8d. 

W zakresie nieuregulowanym w art. 8b i art. 8c do postępowań w sprawie odmowy nadania 

NIP i unieważnienia z urzędu nadanego NIP stosuje się odpowiednio przepisy działu IV 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 i 1101). 

W zakresie wydawania potwierdzeń nadania NIP oraz zaświadczeń i informacji o nadanym 

NIP stosuje się odpowiednio przepisy działu VIIIa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa.] 

 

<Art. 8d. 

1. W zakresie nieuregulowanym w art. 8b i art. 8c do postępowań w sprawie odmowy 

nadania NIP, unieważnienia lub uchylenia nadanego NIP stosuje się odpowiednio 

przepisy działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2012 r. poz. 749, z późn. zm.). W zakresie wydawania potwierdzeń nadania NIP oraz 

zaświadczeń i informacji o nadanym NIP stosuje się odpowiednio przepisy działu 

VIIIa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. 

2. W przypadku ustalenia przez organ podatkowy, że dane adresowe siedziby lub 

miejsca wykonywania działalności gospodarczej podatnika są fałszywe lub fikcyjne, 

do postępowania w sprawie uchylenia NIP nie stosuje się art. 165 § 2 i 4 i art. 200 § 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. 

3. Decyzji o unieważnieniu lub o uchyleniu NIP nadaje się rygor natychmiastowej 

wykonalności.> 

 

Art. 9. 

1. Podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1, 1a i 10, mają obowiązek aktualizowania danych 

objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do 

naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym 

nastąpiła zmiana danych. <Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 

dokonują zgłoszenia aktualizacyjnego wyłącznie w zakresie danych uzupełniających 

wskazanych w art. 5 ust. 2b pkt 2.> 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

1c. (uchylony). 

1d. W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania przez podatnika będącego osobą 

fizyczną objętą rejestrem PESEL nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą 

zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, za dokonanie aktualizacji 

uznaje się podanie przez tego podatnika aktualnego adresu miejsca zamieszkania w 

składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym. 

Podatnicy mogą również dokonać aktualizacji adresu miejsca zamieszkania według wzoru 

określonego na podstawie art. 5 ust. 5. 

2. Obowiązek dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego przez podatników, o których mowa w 

art. 6 ust. 1, występuje również w przypadku, gdy podatnikom tym, w wyniku utraty prawa 

do zwolnienia od podatku od towarów i usług lub rezygnacji z tego prawa, zmieniła się 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17928326&loc=5&class=CONTENT&part=A120&part=A130&part=A139&part=A153&part=A154&part=A41&part=A59&part=A60&part=A64&part=A74&part=A75&part=A89&wersja=1&dataOceny=2014-06-30&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1403945876&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1118419:part=dIV&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17928326&loc=5&class=CONTENT&part=A120&part=A130&part=A139&part=A153&part=A154&part=A41&part=A59&part=A60&part=A64&part=A74&part=A75&part=A89&wersja=1&dataOceny=2014-06-30&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1403945876&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1118419:part=dVIII(a)&full=1
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właściwość naczelnika urzędu skarbowego; w tym przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego 

dokonuje się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach podatku od 

towarów i usług, wraz ze zgłoszeniem rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96 ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

3. Aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących podatkowych grup kapitałowych 

dokonuje wskazana w umowie spółka reprezentująca grupę. Obowiązek ten jest niezależny 

od obowiązku aktualizacji danych, który ciąży na każdej ze spółek wchodzących w skład 

podatkowej grupy kapitałowej. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. Do aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym stosuje się: 

1)   odpowiednio przepisy art. 5 ust. 4a; 

2)   wzory formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych określone w rozporządzeniu wydanym na 

podstawie art. 5 ust. 5 albo formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej. 

 

Art. 10a. 

1. Zgłoszenia identyfikacyjne oraz zgłoszenia aktualizacyjne określone w rozporządzeniu 

wydanym na podstawie ust. 3 mogą być składane za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

<1a. Zgłoszenia określone w ust. 3 mogą być składane przez pełnomocnika za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, jeżeli zostało złożone do właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 5 ust. 4a. 

1b. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa składa się do naczelnika urzędu 

skarbowego, zgodnie z art. 4.> 

2. Naczelnik urzędu skarbowego lub elektroniczna skrzynka podawcza systemu 

teleinformatycznego administracji podatkowej potwierdza, w formie elektronicznej, 

złożenie zgłoszenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

rodzaje zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, mając na względzie potrzebę upowszechniania tej formy składania zgłoszeń 

oraz ułatwienie uzyskania numeru identyfikacji podatkowej. 

Art. 12. 

1. NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem: 

1)   przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu 

Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy; 

2)   przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę 

handlową. 

1a. Do celów identyfikacji podatkowej za przekształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 

uznaje się również wpis spółki cywilnej do rejestru na podstawie art. 26 § 4 ustawy z dnia 

15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.). 

2. W przypadku zgonu lub ustania bytu prawnego podatnika, nadany NIP wygasa, z 

wyjątkiem przypadków wymienionych w ust. 1 i 1a. 

3. (uchylony). 

[3a. Sądy rejestrowe są obowiązane, w terminie 14 dni od dnia wykreślenia podmiotu z 

rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, do 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17928326&loc=5&class=CONTENT&part=A120&part=A130&part=A139&part=A153&part=A154&part=A41&part=A59&part=A60&part=A64&part=A74&part=A75&part=A89&wersja=1&dataOceny=2014-06-30&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1403945876&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.951458:part=a96u1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17928326&loc=5&class=CONTENT&part=A120&part=A130&part=A139&part=A153&part=A154&part=A41&part=A59&part=A60&part=A64&part=A74&part=A75&part=A89&wersja=1&dataOceny=2014-06-30&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1403945876&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1222503&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17928326&loc=5&class=CONTENT&part=A120&part=A130&part=A139&part=A153&part=A154&part=A41&part=A59&part=A60&part=A64&part=A74&part=A75&part=A89&wersja=1&dataOceny=2014-06-30&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1403945876&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1243303:part=a26§4&full=1
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przekazania informacji o wykreśleniu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze 

względu na ostatni adres siedziby podmiotu.] 

 

Art. 13. 

[1. Dokumentacja związana z nadaniem NIP oraz aktualizowaniem danych zawartych w 

zgłoszeniach identyfikacyjnych jest gromadzona i przechowywana w urzędach 

skarbowych.] 

<1. Dokumentacja związana z nadaniem NIP oraz aktualizowaniem danych zawartych 

w zgłoszeniach identyfikacyjnych jest gromadzona i przechowywana w urzędach 

skarbowych, a dokumentacja złożona za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jest gromadzona 

i przechowywana w CRP KEP.> 

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, nie podlega przekazaniu do archiwów 

państwowych. 

3. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje: 

1)   zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje, na wniosek tego 

podmiotu; 

2)   informację o nadanym NIP podmiotowi, na wniosek osoby trzeciej zawierający dane 

podmiotu, o którego NIP wystąpiono. 

3a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz naczelnicy urzędów skarbowych 

udostępniają NIP organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych 

przepisów, na ich wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji podmiotu. 

Wniosek i NIP organy otrzymują za pośrednictwem elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej (ePUAP), o której mowa w art. 19a ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, 

poz. 565, z późn. zm.
5)

), lub innych środków komunikacji elektronicznej. 

3b. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 3, udostępnia się w Biuletynie Informacji 

Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

4. (uchylony). 

Art. 14. 

[1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi w formie elektronicznej CRP 

KEP.] 

<1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi w systemie 

teleinformatycznym CRP KEP i jest administratorem danych w nim zawartych.> 

2. CRP KEP służy: 

1)   gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób 

fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających: 

a)  ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów, 

b)  z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów 

podatkowych; 

2)   weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami 

urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów. 

<3) wymianie danych z rejestrem PESEL, Centralną Ewidencją i Informacją 

o Działalności Gospodarczej, krajowym rejestrem urzędowym podmiotów 

gospodarki narodowej, Krajowym Rejestrem Sądowym, Centralnym Rejestrem 

Płatników Składek.> 

[3. Naczelnicy urzędów skarbowych wprowadzają do CRP KEP dane zawarte w 

dokumentacji, o której mowa w art. 13 ust. 1, oraz dane z dokumentów, o których mowa w 

ust. 2 pkt 1 lit. b.] 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17928326&loc=5&class=CONTENT&part=A120&part=A130&part=A139&part=A153&part=A154&part=A41&part=A59&part=A60&part=A64&part=A74&part=A75&part=A89&wersja=1&dataOceny=2014-06-30&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1403945876&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1179004:part=a19(a)&full=1


- 20 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<3. Naczelnicy urzędów skarbowych zamieszczają w CRP KEP dane zawarte w 

dokumentacji, o której mowa w art. 13 ust. 1, dane z dokumentów, o których mowa w 

ust. 2 pkt 1 lit. b, oraz dane uzupełniające, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 2 

ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej i w art. 43 ust. 5b pkt 2 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, o ile nie są 

one zamieszczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego.> 

<3a. CRP KEP przekazuje automatycznie za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego dane uzupełniające podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru 

Sądowego, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o 

statystyce publicznej, do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 

narodowej bezpośrednio po ich zamieszczeniu w CRP KEP. Przepis stosuje się 

odpowiednio do zmiany danych. 

3b. CRP KEP przekazuje automatycznie za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego dane objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz 

dane uzupełniające podmiotu, o których mowa w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, do Centralnego Rejestru 

Płatników Składek bezpośrednio po ich zamieszczeniu w CRP KEP. Przepis stosuje 

się odpowiednio do zmiany danych.> 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych po zarejestrowaniu osoby fizycznej w rejestrze 

PESEL jest obowiązany przekazywać niezwłocznie z tego rejestru do CRP KEP 

następujące dane: nazwisko, imię, numer PESEL oraz informację o dacie zgonu. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po otrzymaniu od ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych informacji o zaewidencjonowaniu osoby fizycznej objętej 

rejestrem PESEL w CRP KEP, niezwłocznie przekazuje posiadane dane z rejestru PESEL 

w zakresie określonym w art. 5 ust. 2. 

6. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 4 i 5, minister właściwy do spraw 

wewnętrznych niezwłocznie przekazuje zmienione dane. 

7. Przekazywanie danych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych następuje przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z 

późn. zm.) i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz w ustawie z dnia 24 września 

2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.). 

[8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych i naczelnik urzędu skarbowego 

uzupełniają w CRP KEP dane dotyczące numeru KRS, numeru identyfikacyjnego REGON, 

numeru PESEL oraz rodzaju i numeru dowodu tożsamości na podstawie informacji 

otrzymanych od organów prowadzących na podstawie odrębnych przepisów rejestry 

urzędowe zawierające te dane.] 

<8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych i naczelnik urzędu skarbowego 

uzupełniają w CRP KEP dane dotyczące numeru podmiotu w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, numeru identyfikacyjnego REGON, numeru PESEL oraz rodzaju i 

numeru dowodu tożsamości na podstawie informacji otrzymanych od organów 

prowadzących rejestry urzędowe zawierające te dane.> 

 

[Art. 14b. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

określi, w drodze rozporządzenia, minimalną funkcjonalność oraz warunki organizacyjno-

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17928326&loc=5&class=CONTENT&part=A120&part=A130&part=A139&part=A153&part=A154&part=A41&part=A59&part=A60&part=A64&part=A74&part=A75&part=A89&wersja=1&dataOceny=2014-06-30&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1403945876&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1266482:part=a2p5&full=1
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techniczne funkcjonowania CRP KEP, mając na uwadze zachowanie zgodności z 

minimalnymi wymaganiami i sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, 

określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, zachowanie możliwości realizacji przez Agencję 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego zadań wynikających z art. 35 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 

154, z późn. zm.) oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych i ich ochrony przed 

nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.] 

 

Art. 15. 

[1. Dane zgromadzone w CRP KEP oraz zawarte w dokumentacji, o której mowa w art. 13 

ust. 1, są objęte tajemnicą skarbową, z wyjątkiem NIP oraz numeru identyfikacyjnego 

REGON.] 

<1. Dane zgromadzone w CRP KEP oraz zawarte w dokumentacji, o której mowa w art. 

13 ust. 1, są objęte tajemnicą skarbową.> 

1a. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej, o której mowa w ust. 1, są obowiązane: 

1)   osoby wymienione w art. 294 § 1 pkt 1, 4 i 5 Ordynacji podatkowej; 

2)   sędziowie; 

3)   pracownicy organów pośredniczących w składaniu zgłoszeń identyfikacyjnych i 

aktualizacyjnych; 

4)   organy wymienione w art. 14a i pracownicy urzędów obsługujących te organy. 

<1b. Tajemnicą skarbową nie są objęte dane z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, 

numer identyfikacyjny REGON oraz dane przekazane na podstawie art. 14 ust. 3a i 

3b przez CRP KEP za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do krajowego 

rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej i do Centralnego Rejestru 

Płatników Składek.> 

2. Dane zgromadzone w CRP KEP udostępnia się wyłącznie: 

1)   sądom, prokuratorom, organom podatkowym, organom celnym, przedstawicielom 

Najwyższej Izby Kontroli, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i 

Żandarmerii Wojskowej - w związku z prowadzonym postępowaniem; 

1a)  Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań 

ustawowych; 

1b)  (uchylony); 

1c)  komornikom sądowym i organom egzekucyjnym wymienionym w odrębnych 

przepisach - w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym; 

2)   naczelnym i centralnym organom administracji rządowej - w związku z 

postępowaniem w sprawie udzielenia koncesji bądź zezwolenia na prowadzenie 

działalności gospodarczej; 

3)   podatnikowi - w zakresie dotyczącym jego numeru; 

4)   służbom statystyki publicznej w zakresie i dla potrzeb wynikających z przepisów o 

statystyce publicznej; 

5)   Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych - do realizacji zadań i celów określonych w odrębnych 

ustawach; 

6)   (uchylony); 
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7)   organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych przepisów, na 

wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji podmiotów, o których mowa w 

art. 2, w zakresie NIP, w związku z realizacją ich zadań ustawowych. 

2a. Obowiązek udostępniania danych zgromadzonych w CRP KEP nie dotyczy sytuacji, gdy 

podmiot, o którym w ust. 2, występuje o udostępnienie wyłącznie danych, o których mowa 

w art. 14 ust. 4. 

<2b. Obowiązek udostępniania danych zgromadzonych w CRP KEP nie dotyczy danych 

objętych treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz danych 

uzupełniających, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 

1995 r. o statystyce publicznej i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

2c. CRP KEP udostępnia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informację o 

nadanym podmiotowi NIP lub o jego unieważnieniu, uchyleniu lub przywróceniu 

krajowemu rejestrowi urzędowemu podmiotów gospodarki narodowej i Centralnemu 

Rejestrowi Płatników Składek.> 

3. Dane zgromadzone w CRP KEP są udostępniane przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych oraz naczelników urzędów skarbowych podmiotom, o których 

mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Dane zgromadzone w CRP KEP są udostępniane podmiotom, o których mowa w ust. 2 pkt 

1c i 3, wyłącznie przez naczelnika urzędu skarbowego. 

 

 

 

 

USTAWA  z dnia 13 października 1998 r. O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.)  

 

Art. 43. 

1. [Płatnicy składek, z zastrzeżeniem ust. 5a, są zobowiązani do złożenia druku - zgłoszenie 

płatnika składek w Zakładzie w terminie 7 dni od:] 

<Płatnicy składek, z zastrzeżeniem ust. 5a–5d, są zobowiązani do złożenia druku – 

zgłoszenie płatnika składek w Zakładzie w terminie 7 dni od:> 

1)   daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego 

uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby; 

2)   daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla ubezpieczonych 

wyłącznie zobowiązanych do płacenia składek na własne ubezpieczenia, albo na 

ubezpieczenia osób z nimi współpracujących. 

2. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10, oraz osoby podlegające dobrowolnie 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, z wyłączeniem osób wymienionych w art. 6 

ust. 1 pkt 5, wyłącznie zobowiązane do opłacania składek na własne ubezpieczenia, 

dokonują zgłoszenia płatnika składek łącznie ze zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych. 

3. Płatnik składek jest obowiązany złożyć druk - zgłoszenie płatnika składek, o którym mowa 

w ust. 1, według ustalonego wzoru we wskazanej przez Zakład jednostce organizacyjnej 

Zakładu. 

3a. (uchylony). 

4. Zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej zawiera w szczególności następujące dane: 

numery NIP i REGON, a w razie gdy płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub 

jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, 

nazwisko, imię pierwsze i drugie, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, rodzaj i numer 
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uprawnienia, na podstawie którego prowadzona jest pozarolnicza działalność, nazwę 

organu wydającego uprawnienie oraz datę jego wydania, nazwę skróconą firmy, pod którą 

prowadzona jest pozarolnicza działalność, datę powstania obowiązku opłacania składek na 

ubezpieczenia społeczne, wykaz rachunków bankowych, adres siedziby, adres 

zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres siedziby, adres do korespondencji, adres 

prowadzenia działalności. 

5. Zgłoszenie płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej zawiera w szczególności następujące dane: numery NIP i REGON, 

nazwę skróconą płatnika, nazwę zgodną z aktem prawnym konstytuującym płatnika, 

nazwę organu założycielskiego płatnika, występowanie obowiązku wpisu do rejestru lub 

ewidencji, nazwę organu rejestrowego lub ewidencyjnego, datę i numer wpisu do rejestru 

lub ewidencji, datę powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, 

wykaz rachunków bankowych, adres siedziby i adres do korespondencji, adres 

prowadzenia działalności. 

5a. Zgłoszenie płatnika składek będącego przedsiębiorcą następuje na podstawie odrębnych 

przepisów. 

<5b. Zgłoszenie płatnika składek wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego zawiera 

dane: 

1) objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, z wyłączeniem rejestru 

dłużników niewypłacalnych; 

2) uzupełniające: nazwę skróconą płatnika, datę powstania obowiązku opłacania 

składek na ubezpieczenia społeczne, wykaz rachunków bankowych, adres do 

korespondencji, adres prowadzenia działalności, w przypadku osobowych spółek 

handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na 

zasadach określonych dla spółek osobowych – dane dotyczące poszczególnych 

wspólników, w tym ich numer NIP. 

5c. Płatnicy składek wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego dokonują zgłoszenia 

wyłącznie w zakresie danych uzupełniających określonych w ust. 5b pkt 2 do 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie określonym w ust. 1. 

5d. Utworzenie konta płatnika składek następuje po automatycznym zamieszczeniu za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego w Centralnym Rejestrze Płatników 

Składek danych przekazanych z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej 

Ewidencji Podatników.> 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

 

[Art. 44. 

1. O wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu, o którym mowa w 

art. 43, płatnik składek zawiadamia wskazaną przez Zakład jednostkę organizacyjną 

Zakładu, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we 

własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez 

Zakład, z uwzględnieniem ust. 2 i 3. 

2. O wszelkich zmianach dotyczących numerów, o których mowa w art. 43 ust. 3a
(61)

, oraz 

nazwy skróconej płatnika składek, a w przypadku płatników składek będących osobami 

fizycznymi także nazwiska, pierwszego imienia i daty urodzenia, płatnik składek 

zawiadamia w formie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru albo w formie 

wydruku z oprogramowania, o którym mowa w art. 47a ust. 1, wskazaną przez Zakład 

jednostkę organizacyjną Zakładu. 
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3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, płatnik składek zobowiązany jest dołączyć 

kopie dokumentów określonych w art. 43 ust. 3a.] 

 

<Art. 44. 

1. O zmianach danych wykazanych w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 43, płatnik 

składek zawiadamia wskazaną przez Zakład jednostkę organizacyjną Zakładu, w 

terminie 7 dni od zaistnienia zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym 

zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez 

Zakład. Zawiadomienia należy dokonać w formie dokumentu pisemnego według 

ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania, o którym mowa w art. 

47a ust. 1. 

2. Płatnicy składek wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego dokonują zgłoszenia 

aktualizacyjnego wyłącznie w zakresie zmiany danych uzupełniających określonych 

w art. 43 ust. 5b pkt 2 do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 7 dni 

od zaistnienia zmian. 

3. Zmiana zewidencjonowanych danych na koncie płatnika wpisanego do Krajowego 

Rejestru Sądowego następuje automatycznie za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego po przekazaniu z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej 

Ewidencji Podatników danych, o których mowa w art. 43 ust. 5b pkt 1 lub pkt 2.> 

 

 

 

 

 

USTAWA  z dnia 15 września 2000 r. – KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1030 oraz z 2014 r. poz. 265)  

 

[Art. 171. 

Po zarejestrowaniu spółki zarząd powinien, w terminie dwóch tygodni, złożyć we właściwym 

urzędzie skarbowym poświadczony przez siebie odpis umowy spółki ze wskazaniem sądu, w 

którym spółka została zarejestrowana, oraz daty i numeru rejestracji.] 

 

[Art. 324. 

Po zarejestrowaniu spółki zarząd powinien w terminie dwóch tygodni złożyć we właściwym 

urzędzie skarbowym poświadczony przez siebie odpis statutu spółki ze wskazaniem sądu, w 

którym spółka została zarejestrowana, oraz daty i numeru rejestracji.] 

 


