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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r.  

o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 714 ) 

 

 

USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

700, 1089 i 1133) 

 

Art. 1. 

1. Tworzy się Krajowy Rejestr Sądowy, zwany dalej "Rejestrem". 

2. Rejestr składa się z: 

1)   rejestru przedsiębiorców; 

2)   rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; 

3)   rejestru dłużników niewypłacalnych. 

<3. Rejestr wchodzi w skład systemu integracji rejestrów, o którym mowa w art. 22 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 

r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. Urz. UE L 169 z 30.06.2017, str. 

46–127), zwanego dalej „systemem integracji rejestrów”>. 

 

<Art. 3a. 

1. Minister Sprawiedliwości utrzymuje system teleinformatyczny służący do 

prowadzenia Rejestru, umożliwiający zawiązywanie oraz podejmowanie innych 

czynności w odniesieniu do spółek, których umowa jest zawierana przy 

wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w tym systemie, oraz podejmowanie 

czynności w postępowaniu rejestrowym w odniesieniu do podmiotów podlegających 

wpisowi do Rejestru, udzielanie informacji z Rejestru i udostępnianie akt 

rejestrowych. Minister Sprawiedliwości zapewnia dostęp do systemu 

teleinformatycznego w celu dokonywania czynności, o których mowa w tym 
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przepisie, oraz ochronę danych zgromadzonych w systemie przed nieuprawnionym 

dostępem, przetwarzaniem, zmianą lub utratą. 

2. Minister Sprawiedliwości zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej 

stronie podmiotowej informację o adresie, pod którym w ogólnodostępnych sieciach 

teleinformatycznych jest dostępny system teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 

1. 

3. Minister Sprawiedliwości jest administratorem danych użytkowników systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz 

z 2018 r. poz. 138)> 

 

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 

teleinformatycznym[.] <;> 

<4) utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru z systemem integracji rejestrów.> 

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. 
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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.] 

<3a. Centralna Informacja wydaje z katalogu, za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, dokumenty złożone w postaci elektronicznej albo kopie 

dokumentów złożonych w postaci papierowej poświadczone 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 z katalogu dokumentów 

złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci 

papierowej. Opłaty te stanowią dochód budżetu państwa. 

4a. Centralna Informacja udostępnia bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach 

teleinformatycznych, aktualne i pełne informacje o podmiotach wpisanych do 

Rejestru oraz listę dokumentów zawartych w katalogu. 

4aa. Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych i pełnych informacji o 

podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów 

wydawanych przez Centralną Informację, o których mowa w ust. 3.> 

4b. Centralna Informacja udostępnia bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach 

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

wpisano informację o ogłoszeniu upadłości albo o otwarciu postępowania 

restrukturyzacyjnego. Lista zawiera następujące dane: 

1)   nazwę lub firmę; 

2)   numer podmiotu w Rejestrze; 

3)   NIP; 

4)   siedzibę przedsiębiorcy; 

5)   datę wydania orzeczenia o ogłoszeniu upadłości albo o otwarciu postępowania 

restrukturyzacyjnego; 

6)   sygnaturę sprawy i określenie sądu, który ogłosił upadłość albo wydał postanowienie 

o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego; 
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7)   datę oraz sposób ukończenia postępowania upadłościowego albo postępowania 

restrukturyzacyjnego. 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

<Art. 4a. 

Za pośrednictwem systemu integracji rejestrów Centralna Informacja: 

1) udostępnia bezpłatnie – w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 

spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek europejskich oraz 

oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – aktualne informacje albo informację o wykreśleniu tych 

podmiotów z Rejestru oraz listę dokumentów, o których mowa w art. 4 ust. 4a; 

2) wydaje kopie dokumentów złożonych w postaci papierowej oraz dokumenty złożone 

w postaci elektronicznej, o których mowa w art. 4 ust. 3a; 

3) przekazuje do właściwych rejestrów informacje o otwarciu likwidacji, zakończeniu 

likwidacji, ogłoszeniu upadłości, zakończeniu postępowania upadłościowego oraz o 

wykreśleniu spółek, o których mowa w pkt 1; 

4) przekazuje do właściwych rejestrów informacje o połączeniu transgranicznym.> 

 

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, 
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uwzględniając potrzebę sprawnego działania Centralnej Informacji oraz pokrycia kosztów 

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;] 

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

sposób udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii 

dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów 

finansowych, a także strukturę udostępnianych informacji wymienionych w art. 4 

ust. 4a, uwzględniając zadania Rejestru i Centralnej Informacji w zakresie 

zapewnienia powszechnego i bezpośredniego dostępu do informacji o podmiotach 

wpisanych do Rejestru; 

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 z katalogu dokumentów 

złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci 

papierowej, uwzględniając potrzebę sprawnego działania Centralnej Informacji oraz 

pokrycia kosztów administracyjnych utworzenia i funkcjonowania Rejestru oraz 

katalogu, przy jednoczesnym zapewnieniu powszechnego dostępu do informacji i 

dokumentów rejestrowych; 

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

wniosków oraz ich składania do Centralnej Informacji za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, 

dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz sposób posługiwania się 

dokumentami oraz kopiami dokumentów wydanymi w postaci elektronicznej, 
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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 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.] 

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

pośrednictwem systemu teleinformatycznego dokumentów złożonych w postaci 

elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej do katalogu oraz 

sposób ich przechowywania, uwzględniając potrzebę zapewnienia integralności i 

kompletności dokumentów złożonych do akt rejestrowych.> 

 

Art. 8a. 

1. Katalog obejmuje następujące dokumenty spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek 

akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych i spółek europejskich: 

1)   akty założycielskie, umowy oraz statuty, jeżeli są oddzielnymi aktami, a także 

uchwały o ich zmianie; 

2)   teksty jednolite dokumentów wymienionych w pkt 1; 

3)   uchwały o zmianie wysokości kapitału zakładowego, jeżeli nie wymagały 

jednoczesnej zmiany umowy lub statutu; 

[4)   uchwały o powołaniu i odwołaniu członków organów spółek;] 

<4) o powołaniu lub odwołaniu członków organów spółek oraz oświadczenia o ich 

rezygnacji;> 

5)   
(1)

 roczne sprawozdania finansowe oraz roczne skonsolidowane sprawozdania 

finansowe grup kapitałowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, odpisy 
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uchwał o zatwierdzeniu tych sprawozdań i podziale zysku lub pokryciu straty, a także 

sprawozdania z badania i sprawozdania z działalności jednostek, sprawozdania z 

płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowane sprawozdania z 

płatności na rzecz administracji publicznej, jeżeli obowiązek ich sporządzenia wynika 

z przepisów szczególnych; 

[6)   dokumenty dotyczące zawiązania i zgłoszenia spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym, 

podpisane elektronicznie i sporządzone w systemie teleinformatycznym do obsługi 

zawiązania takiej spółki.] 

2. Każdy ma prawo otrzymać z katalogu, drogą elektroniczną, poświadczone kopie 

dokumentów wymienionych w ust. 1. 

3. Udostępnienie w sposób określony w ust. 2 dokumentów złożonych do akt rejestrowych 

przed dniem 1 stycznia 2007 r. nie jest możliwe, jeżeli upłynął 10-letni okres między datą 

ich złożenia do akt a datą złożenia wniosku o udostępnienie. 

 

Art. 9. 

[1. Dla podmiotu wpisanego do Rejestru prowadzi się odrębne akta rejestrowe obejmujące w 

szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu.] 

<1. Dla podmiotu wpisanego do Rejestru prowadzi się odrębne akta rejestrowe 

obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu. Akta rejestrowe 

dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzi się wyłącznie w 

systemie teleinformatycznym. Akta rejestrowe prowadzone w postaci papierowej nie 

podlegają przetworzeniu na akta prowadzone w systemie teleinformatycznym. Akta 

rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym nie podlegają przetworzeniu 

na postać papierową.> 

<1a. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się również do akt spraw o wpis do rejestru 

przedsiębiorców, jeżeli wniosek został prawomocnie zwrócony, odrzucony albo 

oddalony lub postępowanie umorzono, oraz do innych spraw należących do 

właściwości sądu rejestrowego.> 

2. Jeżeli przepis szczególny nakazuje zgłoszenie określonych danych sądowi rejestrowemu 

lub wpisanie ich do Rejestru, a dane te nie podlegają według przepisów ustawy wpisowi 
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do określonego działu Rejestru, dokumenty zawierające te dane oraz dokumenty 

wymienione w art. 47a ust. 2 składa się do akt rejestrowych. 

3. Jeżeli podmiot wpisywany do Rejestru działa na podstawie umowy lub statutu, do wniosku 

o jego wpisanie dołącza się umowę lub statut. 

4. Do wniosku o wpis podmiotu do Rejestru, wniosku dotyczącego zmiany umowy lub statutu 

podmiotu wpisanego do Rejestru, działającego na podstawie umowy lub statutu, dołącza 

się także tekst jednolity umowy lub statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Do 

tekstu jednolitego nie stosuje się przepisów o formie czynności prawnych. 

[5. Jeżeli wnioski i dokumenty zostały złożone drogą elektroniczną, w aktach rejestrowych 

przechowuje się wydruk tych wniosków i dokumentów wraz ze wskazaniem osób, które je 

podpisały.] 

<5. Jeżeli wnioski i dokumenty dotyczące podmiotu wpisanego wyłącznie do rejestru, o 

którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, zostały złożone za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, w aktach rejestrowych przechowuje się wydruk tych wniosków 

i dokumentów wraz ze wskazaniem osób, które je podpisały. Nie dotyczy to 

dokumentów, o których mowa w art. 9a ust. 2, składanych przez samodzielny 

publiczny zakład opieki zdrowotnej.> 

<6. Dla podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzi się zbiór 

dokumentów obejmujący dokumenty wytworzone w postaci papierowej. Do zbioru 

dokumentów dołącza się akta rejestrowe podmiotu prowadzone w postaci 

papierowej. 

7. Dokument w postaci papierowej, dotyczący podmiotu wpisanego do rejestru 

przedsiębiorców, stanowiący podstawę do podjęcia przez sąd czynności z urzędu, 

przetwarza się na postać elektroniczną oraz składa do zbioru dokumentów, o którym 

mowa w ust. 6. Dokument przetworzony na postać elektroniczną dołącza się do akt 

rejestrowych prowadzonych w systemie teleinformatycznym. 

8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do akt sprawy rozpoznanej przez sąd drugiej 

instancji oraz Sąd Najwyższy. 

9. Dokumenty zawierające informacje przekazane z właściwych rejestrów za 

pośrednictwem systemu integracji rejestrów podlegają automatycznemu złożeniu do 

akt rejestrowych.> 
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<Art. 9a. 

1. Dla każdego podmiotu obowiązanego do składania dokumentów finansowych do 

Rejestru prowadzi się w systemie teleinformatycznym repozytorium dokumentów 

finansowych. 

2. Do repozytorium dokumentów finansowych są składane dokumenty, o których mowa 

w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2342 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 62 i …). 

3. Każdy ma prawo przeglądania repozytorium dokumentów finansowych. 

4. Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia dokumenty z repozytorium dokumentów 

finansowych za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.> 

 

Art. 10. 

[1. Każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do Rejestru, chyba 

że ustawa stanowi inaczej.] 

<1. Każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do Rejestru 

oraz zbioru dokumentów, o którym mowa w art. 9 ust. 6, chyba że ustawa stanowi 

inaczej.> 

<1a. Akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym udostępnia się: 

1) za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych; 

2) w siedzibie sądu rejestrowego, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. 

1b. Przepisy ust. 1 i 1a stosuje się do akt sprawy rozpoznawanej przez sąd rejestrowy i 

odpowiednio do akt sprawy rozpoznanej przez sąd drugiej instancji oraz Sąd 

Najwyższy.> 

2. (uchylony). 

3. Akta dotyczące wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych podmiotu, który uległ 

wykreśleniu na podstawie art. 59 i 60 i nie podlega ujawnieniu, są dostępne wyłącznie dla 

podmiotu, którego dotyczył wpis, oraz wierzyciela, na którego wniosek orzeczono o 

wpisaniu podmiotu. 

4. Dokumenty będące podstawą wpisów w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, które zostały 

wykreślone na podstawie art. 46, wyłącza się z akt rejestrowych przedsiębiorcy i składa w 

prowadzonym oddzielnie zbiorze dokumentów, który jest dostępny jedynie dla 

przedsiębiorcy wpisanego w tym rejestrze oraz wierzyciela, na którego wniosek nastąpiło 

wykreślenie wpisu. 
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<4a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 

1) elektronicznych wypisów lub wyciągów z aktów notarialnych dołączonych do 

wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Centralnego 

Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, zwanego dalej 

„Repozytorium”, na skutek nieprawidłowego oznaczenia przez wnioskodawcę 

albo na skutek nieprawidłowego działania systemu; 

2) informacji otrzymanych z Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego w 

trybie określonym w art. 21a, jeżeli nie stanowią one podstawy rozstrzygnięcia 

sądu rejestrowego lub dotyczą osób, które nie podlegają wpisowi do Rejestru.. 

5. Przepisy ust. 3 i 4 nie naruszają uprawnień do dostępu do akt sądowych określonych w 

przepisach szczególnych. 

[6. Sąd, w którym są przechowywane akta rejestrowe podmiotu, wydaje w formie papierowej 

poświadczone kopie dokumentów złożonych do akt. Przepisy ust. 3-4 stosuje się 

odpowiednio.] 

<6. Sądy rejestrowe wydają w postaci elektronicznej dokumenty złożone do akt 

rejestrowych w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej ich kopie i odpisy. 

Sąd rejestrowy, w którym są przechowywane akta rejestrowe podmiotu, wydaje w 

postaci papierowej i elektronicznej kopie i odpisy dokumentów złożonych do akt w 

postaci papierowej.> 

Art. 12. 

1. Dane zawarte w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

2. Jeżeli okaże się, że w Rejestrze znajduje się wpis zawierający oczywiste błędy lub 

niezgodności z treścią postanowienia sądu, sąd z urzędu sprostuje wpis. 

3. Jeżeli w Rejestrze są zamieszczone dane niedopuszczalne ze względu na obowiązujące 

przepisy prawa, sąd rejestrowy, po wysłuchaniu zainteresowanych osób na posiedzeniu 

lub po wezwaniu do złożenia oświadczenia pisemnego, wykreśla je z urzędu. 

<4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do dokumentów złożonych do repozytorium 

dokumentów finansowych. W przypadku wykreślenia wpisów, o których mowa w 

art. 40 pkt 2–5a, albo w przypadku stwierdzenia niedopuszczalności złożenia 

dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych sąd rejestrowy 

jednocześnie usuwa dokumenty stanowiące ich podstawę z repozytorium 

dokumentów finansowych.> 
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[Art. 19. 

1. Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje 

wpis z urzędu. 

2. Wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu albo na formularzu udostępnionym w 

systemie teleinformatycznym. Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza 

opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu - również opłatę za ogłoszenie w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

2a. Wnioski można także składać na niebarwnych formularzach stanowiących wydruki 

komputerowe lub będących kserokopiami formularzy urzędowych. 

2b. 
(2)

 Wnioski składane drogą elektroniczną są opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

3. Wniosek złożony z naruszeniem przepisu ust. 2 lub nieprawidłowo wypełniony podlega 

zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. Przepisu art. 130
1
 Kodeksu 

postępowania cywilnego nie stosuje się. 

3a. W razie wystąpienia innych braków niż wymienione w ust. 2 i 3, przepis art. 130 Kodeksu 

postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio. 

3b. Wniosek o wpis do Rejestru spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu 

wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, złożony drogą 

elektroniczną i nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem 

pisma do sądu. 

4. W razie zwrócenia wniosku zgodnie z ust. 3 może on być ponownie złożony w terminie 7 dni 

od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie jest 

dotknięty brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie 

następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków 

uprzednio niewskazanych. 

5. Urzędowe formularze są udostępniane w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej 

Ministerstwa Sprawiedliwości. 

6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory, sposób i miejsca 

udostępniania urzędowych formularzy. Formularze te powinny odpowiadać wymaganiom 

przewidzianym dla pism procesowych oraz zawierać niezbędne pouczenia dla stron co do 

sposobu ich wypełniania, wnoszenia i skutków niedostosowania wniosku do tych 

wymagań. 
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7. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji 

określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb złożenia wniosku o wpis do Rejestru 

spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego 

w systemie teleinformatycznym, oraz składania innych wniosków przez te spółki, mając na 

względzie potrzebę ułatwienia rejestracji spółek, zapewnienia sprawności postępowania, 

a także konieczność zabezpieczenia danych zgromadzonych w systemie, w tym danych 

osobowych.] 

<Art. 19. 

1. Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny 

przewiduje wpis z urzędu. 

2. Wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców 

składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

3. Wniosek o wpis w rejestrze, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, składa się na 

urzędowym formularzu lub jego kopii albo za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. Formularz zawiera niezbędne pouczenia dla stron dotyczące 

sposobu jego wypełniania, wnoszenia i skutków niedostosowania wniosku do 

wymagań przewidzianych dla pism procesowych. 

4. Wnioski inne niż o wpis dotyczące podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, 

można składać także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

5. Wniosek w postępowaniu przed sądem rejestrowym składa się wraz z opłatą sądową. 

6. Wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony nie 

wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem wniosku do sądu rejestrowego, 

o czym sąd poucza wnoszącego pismo. Przepisy art. 130 § 7 i 8 Kodeksu 

postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio. 

7. Wniosek złożony w innej formie niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i 

nieopłacony podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków. 

8. Nieprawidłowo wypełniony wniosek o wpis podlega zwróceniu bez wzywania do 

uzupełnienia braków, jeżeli z powodu nieprawidłowego wypełnienia nie jest możliwe 

nadanie wnioskowi prawidłowego biegu. 

9. Wniosek o wpis złożony z naruszeniem ust. 3 podlega zwróceniu bez wzywania do 

uzupełnienia braków. 

10. W razie zwrócenia wniosku zgodnie z ust. 7–9 może on być ponownie złożony w 

terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie 
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złożony nie zawiera braków, wywołuje on skutek od daty pierwotnego wniesienia. 

Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił 

na skutek braków uprzednio niewskazanych. 

11. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory, sposób i miejsca 

udostępniania urzędowych formularzy, mając na uwadze wymagania przewidziane 

dla pism procesowych oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności 

obrotu gospodarczego.”; 

Art. 19a. 

1. (uchylony). 

2. (uchylony). 

2a. (uchylony). 

3. (uchylony). 

3a. (uchylony). 

4. (uchylony). 

[5. Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i 

prokurentów należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie. Wymogu tego nie stosuje 

się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która 

udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w 

protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.] 

<5. Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, 

likwidatorów i prokurentów należy dołączyć oświadczenia tych osób obejmujące 

zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. Wymogu dołączenia 

oświadczenia obejmującego zgodę nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest 

podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa 

do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z 

posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.> 

<5a. Jeżeli adres do doręczeń osób, o których mowa w ust. 5, znajduje się poza obszarem 

Unii Europejskiej, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

5b. Każdorazową zmianę adresu do doręczeń osób, o których mowa w ust. 5, lub danych 

pełnomocnika, o którym mowa w ust. 5a, należy zgłosić sądowi rejestrowemu, 

załączając oświadczenie, o którym mowa w ust. 5. Zgłoszenia dokonują podmiot 
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wpisany do Rejestru albo osoby, o których mowa w ust. 5 i 5a. Do chwili zgłoszenia 

zmiany adresu doręczeń dokonuje się na adres zgłoszony do akt rejestrowych. 

5c. Zgłoszenie zmian, o których mowa w ust. 5b, nie podlega opłacie sądowej. 

5d. Do zgłoszenia spółki kapitałowej do Rejestru należy dołączyć listę obejmującą 

nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków 

organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu. W przypadku gdy 

wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do 

doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej. 

Każdorazową zmianę tych osób oraz danych tych osób należy zgłosić sądowi 

rejestrowemu, przedkładając nową listę. Przepisy ust. 5a–5c stosuje się 

odpowiednio.”; 

6. Wniosek dotyczący wyłącznie wpisu wzmianki wskazanej w art. 40 pkt 7 nie podlega 

opłacie sądowej i opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Postanowienia uwzględniającego taki wniosek nie doręcza się wnioskodawcy. 

 

<Art. 19d. 

1. Jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został 

umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego 

dokumentu w Repozytorium. 

2. Po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został 

podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku. 

 

Art. 19e. 

1. Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. 

2. Zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której 

numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako członek 

organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do 

reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator. Jeżeli wspólnikiem 

uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie jest osoba fizyczna, zgłoszenie 
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opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL 

jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do 

reprezentowania, syndyk, likwidator wspólnika albo wspólnik uprawniony do 

reprezentowania spółki osobowej będącej wspólnikiem. 

3. Do zgłoszenia dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1c i 1d oraz ust. 4 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, można dołączyć ich kopie podpisane w 

sposób określony w ust. 2. 

4. W przypadku wypisów lub wyciągów z aktów notarialnych umieszczonych 

w Repozytorium zgłaszający wskazuje numer dokumentu w Repozytorium. 

5. Elektroniczne poświadczenie przez zgłaszającego lub wnioskodawcę uchwały bądź 

postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz o podziale zysku lub pokryciu 

straty następuje z chwilą wprowadzenia tych dokumentów do systemu 

teleinformatycznego. 

6. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie, że dołączone do zgłoszenia  dokumenty 

spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

7. Zgłoszenie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego w zakresie określonym w ust. 2 i 6. W przypadku negatywnej 

weryfikacji wnioskodawca może złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 1, 

wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wraz z wnioskiem o wpis 

w rejestrze przedsiębiorców wzmianek, o których mowa w art. 40 pkt 2–5a, albo z 

wnioskiem o przyjęcie tych dokumentów do repozytorium dokumentów 

finansowych. 

8. Do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 29 września 1994 

r. o rachunkowości, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1, 2 i 7. 

9. Czynności, o których mowa w ust. 1–8, są wykonywane w systemie 

teleinformatycznym za pośrednictwem konta, o którym mowa w art. 126 § 6 

Kodeksu postępowania cywilnego, służącego do wnoszenia pism procesowych w 

postępowaniu rejestrowym. 

10. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób składania 

zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 8, sposób i tryb komunikacji ze zgłaszającym 

oraz sposób i tryb weryfikacji dokumentów dołączanych do zgłoszenia, mając na 
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względzie zapewnienie identyfikacji zgłaszającego oraz konieczność 

zagwarantowania kompletności dokumentów dołączanych do zgłoszenia.”; 

 

Art. 20. 

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.] 

<1f. W przypadku pozytywnej weryfikacji w systemie teleinformatycznym zgłoszeń, o 

których mowa w art. 19e ust. 1 i 8, wpis polega na automatycznym zamieszczeniu w 

rejestrze przedsiębiorców wzmianek, o których mowa w art. 40 pkt 2–5a i 7. 

1g. Po zamieszczeniu w repozytorium dokumentów finansowych sprawozdania 

finansowego lub sprawozdania z badania są one przesyłane za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. 

1h. Wpis informacji o otwarciu likwidacji, zakończeniu likwidacji, ogłoszeniu upadłości, 

zakończeniu postępowania upadłościowego oraz o wykreśleniu przedsiębiorcy 

zagranicznego polega na ich automatycznym zamieszczeniu w Rejestrze po 

przekazaniu z właściwych rejestrów za pośrednictwem systemu integracji rejestrów. 

1i. Wpisy, o których mowa w ust. 1f i 1h, nie podlegają opłacie za ogłoszenie w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym.> 
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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.] 

<2a. Wpisy, o których mowa w art. 41 pkt 1–3, 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. 20c. 

[1. Wpis do Rejestru informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej polega 

na zamieszczeniu w dziale 6 rejestru przedsiębiorców daty rozpoczęcia zawieszenia 

wykonywania działalności gospodarczej. 

2. Wpis do Rejestru informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej polega 

na zamieszczeniu w dziale 6 rejestru przedsiębiorców daty wznowienia wykonywania 

działalności gospodarczej.] 

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

wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej jest 

zwolniony z opłat sądowych. Wpisy dokonane w wyniku rozpoznania takich wniosków 

nie podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

 

 

[Art. 20d. 

W przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności 

gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis informacji 

o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, sąd wszczyna postępowanie, o którym 

mowa w art. 24.] 
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<Art. 20d. 

W przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania 

działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia 

wykonywania działalności gospodarczej wpis informacji o wznowieniu wykonywania 

działalności gospodarczej następuje w dniu kolejnym po upływie okresu 24 miesięcy od 

dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez automatyczne 

zamieszczenie jej w rejestrze przedsiębiorców.> 

 

[Art. 21b. 

Sąd rejestrowy otrzymuje z rejestru dłużników niewypłacalnych, za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, informacje o wpisach do tego rejestru dokonanych na podstawie art. 55 

pkt 4 w odniesieniu do osób wpisanych lub podlegających wpisowi w przypadku spółek 

handlowych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeń w działach 

2, 5 i 6 rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.] 

 

<Art. 21b. 

Sąd rejestrowy otrzymuje z rejestru dłużników niewypłacalnych, za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego, informacje o wpisach do tego rejestru osób, które zostały 

pozbawione przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na 

własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub 

pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji 

lub stowarzyszeniu, w odniesieniu do osób wpisanych lub podlegających wpisowi w 

przypadku spółek handlowych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeń w działach 2, 5 i 6 rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej.> 

<Art. 21c. 

Sąd rejestrowy otrzymuje z Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, informacje o obwieszczeniach dokonanych 

na podstawie art. 376 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. …) w odniesieniu do osób wpisanych lub 

podlegających wpisowi w przypadku spółek handlowych, przedsiębiorstw państwowych, 
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spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeń w działach 2, 5 i 6 rejestru przedsiębiorców oraz 

rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

 

Art. 21d. 

Sąd rejestrowy otrzymuje z właściwych rejestrów za pośrednictwem systemu integracji 

rejestrów informacje dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego o: 

1) otwarciu i zakończeniu likwidacji; 

2) ogłoszeniu upadłości i zakończeniu postępowania upadłościowego; 

3) wykreśleniu; 

4) połączeniu transgranicznym.> 

 

Art. 24. 

[1. W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie 

jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa 

obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem 

zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o 

egzekucji świadczeń niepieniężnych (postępowanie przymuszające). W przypadku 

niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na 

obowiązanych. Przepisu art. 1053 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.] 

<1. W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których 

złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd 

rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia – wyznaczając dodatkowy 7-dniowy 

termin.> 

<1a. W uzasadnionych przypadkach, w razie stwierdzenia, że osoba prawna nie posiada 

organu uprawnionego do reprezentowania lub w składzie tego organu zachodzą 

braki uniemożliwiające jej działanie, sąd rejestrowy, wyznaczając odpowiedni 

termin, może wezwać obowiązanych do powołania lub wyboru tego organu do 

wykazania, że organ został powołany lub wybrany albo że braki w jego składzie 

zostały usunięte. 

1b. Wezwań w postępowaniach, o których mowa w ust. 1 i 1a (postępowania 

przymuszające), sąd dokonuje pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w 

przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. 
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W przypadku niewykonania obowiązków w terminie sąd rejestrowy nakłada 

grzywnę na obowiązanych. Przepisu art. 1053 Kodeksu postępowania cywilnego nie 

stosuje się.> 

[2. Sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę, o której mowa w ust. 1. 

3. Sąd rejestrowy nie wszczyna postępowania przymuszającego, gdy z danych zawartych w 

aktach rejestrowych wynika, że nie doprowadzi ono do złożenia wniosku o wpis do 

Rejestru lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe. W postanowieniu o 

odstąpieniu od postępowania przymuszającego sąd rejestrowy wskazuje podstawę 

faktyczną odstąpienia od wszczęcia postępowania przymuszającego. Postanowienie nie 

wymaga doręczenia i nie podlega zaskarżeniu. 

4. Sąd rejestrowy umarza postępowanie przymuszające, gdy z okoliczności sprawy wynika, że 

nie doprowadzi ono do spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1.] 

<2. Sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę, o której mowa w ust. 1b. 

3. Sąd rejestrowy nie wszczyna postępowania przymuszającego, o którym mowa w ust. 

1, gdy z danych zawartych w aktach rejestrowych wynika, że nie doprowadzi ono do 

złożenia wniosku o wpis do Rejestru lub dokumentów, których złożenie jest 

obowiązkowe. W postanowieniu o odstąpieniu od tego postępowania 

przymuszającego sąd rejestrowy wskazuje podstawę faktyczną odstąpienia od 

wszczęcia postępowania przymuszającego. Postanowienie nie wymaga doręczenia 

i nie podlega zaskarżeniu. 

4. Sąd rejestrowy umarza postępowanie przymuszające, gdy z okoliczności sprawy 

wynika, że nie doprowadzi ono do spełnienia obowiązku.> 

5. W przypadku odstąpienia od postępowania przymuszającego lub jego umorzenia sąd 

rejestrowy wszczyna postępowanie przymuszające, jeżeli poweźmie wiadomość, że 

sytuacja prawna lub faktyczna podmiotu uległa zmianie w sposób umożliwiający 

skuteczne jego prowadzenie. 

6. W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z 

urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych 

odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę 

wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne. 
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[Art. 26. 

1. Jeżeli pomimo stosowania grzywien osoba prawna wpisana do rejestru przedsiębiorców 

nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1, sąd rejestrowy może 

ustanowić dla niej kuratora na okres nieprzekraczający roku. Sąd rejestrowy może 

przedłużyć ustanowienie kuratora na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, jeżeli czynności 

kuratora nie mogły zostać zakończone przed upływem okresu, na który został 

ustanowiony. 

2. Kuratorem może być tylko osoba fizyczna, która nie była karana za popełnione umyślnie 

przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz obrotowi pieniędzmi i 

papierami wartościowymi. 

3. Postanowienie sądu rejestrowego o ustanowieniu kuratora jest skuteczne z chwilą jego 

wydania. 

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób prawnych wpisanych do rejestru przedsiębiorców na 

podstawie art. 50. 

5. Prezesi sądów okręgowych, w których okręgach działają sądy rejestrowe, prowadzą listy 

kandydatów na kuratorów. 

6. Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje wymagane od 

kandydatów na kuratorów oraz sposób prowadzenia listy tych kandydatów i dane 

ujmowane w liście kandydatów, mając na uwadze gwarancje należytego wykonywania 

obowiązków przez te osoby. 

Art. 27. 

Na postanowienie sądu rejestrowego w przedmiocie stosowania grzywny, o której mowa w 

art. 24, oraz ustanowienia kuratora, jego odwołania i odmowy odwołania przysługuje 

zażalenie. 

Art. 28. 

Kurator ustanowiony na podstawie art. 26 ust. 1 jest obowiązany do niezwłocznego 

przeprowadzenia czynności wymaganych do wyboru lub powołania władz osoby prawnej. 

Art. 29. 

1. Kurator może podjąć czynności zmierzające do likwidacji osoby prawnej, jeżeli nie dojdzie 

do wyboru lub powołania jej władz w terminie trzech miesięcy od dnia ustanowienia 
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kuratora albo wybrane lub powołane władze nie wykonują obowiązków, o których mowa 

w art. 24 ust. 1. 

2. Kurator może wystąpić do sądu rejestrowego o rozwiązanie osoby prawnej oraz 

ustanowienie likwidatora z powodu braku jej władz lub z innej ważnej przyczyny, jeśli 

czynności, o których mowa w ust. 1, nie doprowadzą do rozwiązania osoby prawnej i 

wszczęcia likwidacji. 

Art. 30. 

Jeżeli kurator przy wykonywaniu swych czynności stwierdzi, że istnieją przesłanki zgłoszenia 

wniosku o ogłoszenie upadłości osoby prawnej, dla której został ustanowiony, może zgłosić 

taki wniosek właściwemu sądowi. 

Art. 31. 

1. Sąd rejestrowy, na wniosek osoby prawnej, może odwołać kuratora przed upływem 

terminu, na który został ustanowiony, jeżeli władze osoby prawnej wykonają obowiązki, o 

których mowa w art. 24 ust. 1. 

2. Sąd rejestrowy z urzędu odwołuje kuratora, jeżeli nienależycie wykonuje on swoje 

obowiązki. 

Art. 32. 

1. Kurator ma prawo do wynagrodzenia za swoją działalność oraz do zwrotu uzasadnionych 

wydatków, które poniósł w związku ze swoimi czynnościami. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przyznaje postanowieniem sąd rejestrowy, w 

wysokości stosownej do zakresu dokonanych przez kuratora czynności, zasądzając na 

rzecz kuratora należne mu kwoty od osób zobowiązanych do pokrycia kosztów jego 

działalności oraz orzekając o obowiązku tych osób zwrotu wydatków poniesionych przez 

Skarb Państwa. Sąd może postanowieniem przyznawać kuratorowi zaliczki w miarę 

dokonywanych czynności. 

2a. Wynagrodzenie kuratora obowiązanego do rozliczenia podatku od towarów i usług 

podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie z obowiązującą 

stawką tego podatku. 

3. Koszty działalności kuratora obciążają solidarnie osobę prawną, dla której został 

ustanowiony, oraz członków jej organu pełniącego funkcję zarządu. 
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4. Postanowienie, o którym mowa w ust. 2, jest podstawą do prowadzenia egzekucji w 

zakresie kosztów należnych kuratorowi. 

Art. 33. 

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych, określa, w drodze rozporządzenia, dolną i górną granicę wynagrodzeń za 

działalność kuratorów, biorąc pod uwagę zróżnicowanie, stopień trudności i czas trwania 

poszczególnych czynności.] 

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, 

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)  NIP albo informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu; 

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

elektronicznej; 

2)   (uchylony); 
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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 

identyfikacyjny REGON; 

4)   w przypadku spółki jawnej: 

a)  oznaczenie wspólników spółki jawnej, zgodnie z art. 35; 

b)  (uchylona); 

4a)  w przypadku europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych: 

a)  imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub oznaczenie nazwy, firmy, formy 

prawnej, siedziby statutowej oraz numeru i miejsca rejestracji członków europejskiego 

zgrupowania interesów gospodarczych, 

b)  wzmiankę o klauzulach zwalniających członka europejskiego zgrupowania interesów 

gospodarczych od odpowiedzialności za długi i inne zobowiązania powstałe przed 

jego przystąpieniem do zgrupowania; 

5)   w przypadku spółki partnerskiej: 

a)  oznaczenie partnerów, zgodnie z art. 35, 

b)  (uchylona), 

c)  w przypadku partnerów ponoszących odpowiedzialność zgodnie z art. 95 § 2 ustawy z 

dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - zaznaczenie tej okoliczności; 

6)   w przypadku spółki komandytowej: 

a)  oznaczenie wspólników spółki komandytowej, zgodnie z art. 35, 

b)  (uchylona), 

c)  określenie, który ze wspólników jest komplementariuszem, a który komandytariuszem, 

d)  wysokość sumy komandytowej, 

e)  przedmiot wkładu każdego komandytariusza, z zaznaczeniem, w jakiej części został 

wniesiony, oraz zwroty wkładów choćby częściowe; 

7)   w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej: 

a)  oznaczenie komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, zgodnie z art. 35, 
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b)  (uchylona), 

c)  wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, 

d)  ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, 

e)  wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona, 

f)  jeżeli przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie 

tej okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji, 

g)  wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych w zamian za 

te obligacje, wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, 

a także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku; 

8)   w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: 

a)  wysokość kapitału zakładowego, a jeżeli wspólnicy wnoszą wkłady niepieniężne - 

zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości objętych w zamian za nie udziałów, 

b)  określenie, czy wspólnik może mieć jeden czy większą liczbę udziałów, 

c)  zgodnie z art. 35, oznaczenie wspólników posiadających samodzielnie lub łącznie z 

innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego oraz ilość posiadanych przez tych 

wspólników udziałów i łączną ich wysokość, 

d)  jeżeli spółka ma tylko jednego wspólnika - wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem 

spółki, 

e)  jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego 

pisma, 

[f)  o której mowa w art. 8a ust. 1 pkt 6, w której wkłady na pokrycie kapitału 

zakładowego nie zostały wniesione - wzmiankę, że kapitał nie został pokryty,] 

<f) której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym, w której wkłady na pokrycie 

kapitału zakładowego nie zostały wniesione – wzmiankę, że kapitał nie został 

pokryty,> 

g)  wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku; 

9)   w przypadku spółki akcyjnej: 

a)  wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, a jeżeli 

akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem 

wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji, 

b)  wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, i wzmiankę, czy zarząd jest 

upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, 
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c)  ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, 

d)  wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona, 

e)  wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, 

f)  jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma, 

g)  jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom 

lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikających z akcji - 

zaznaczenie tych okoliczności, 

h)  w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza - jego oznaczenie zgodnie z 

art. 35, a także wzmiankę, iż jest on jedynym akcjonariuszem spółki, 

i)  wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych w zamian za te 

obligacje, wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, a 

także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku; 

9a)  w przypadku spółki europejskiej: 

a)  wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, 

b)  jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z 

podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji; nie dotyczy to spółki 

europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

c)  wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, oraz wzmiankę, czy zarząd 

albo rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych, 

d)  liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, 

e)  wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona; nie dotyczy to spółki 

europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

f)  wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, 

g)  jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma, 

h)  jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom 

lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikających z akcji - 

zaznaczenie tych okoliczności, 

i)  w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza - jego oznaczenie zgodnie z 

art. 35, a także wzmiankę, że jest on jedynym akcjonariuszem spółki europejskiej, 

j)  wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych za te 

obligacje; wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku; 

9b)  w przypadku spółdzielni europejskiej: 
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a)  wysokość kapitału zakładowego (subskrybowanego), liczbę i wartość nominalną 

udziałów, 

b)  jeżeli członkowie wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z 

podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie udziałów; nie dotyczy to 

spółdzielni europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

c)  jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółdzielni europejskiej - 

oznaczenie tego pisma, 

d)  wzmiankę o uchwale o emisji obligacji; 

10)  w przypadku przedsiębiorstwa państwowego - organ założycielski; 

11)  w przypadku instytutu badawczego - minister nadzorujący instytut; 

12)  w przypadku przedsiębiorstwa zagranicznego: 

a)  nazwisko i imiona osoby fizycznej lub określenie osoby prawnej, która uzyskała 

zezwolenie na prowadzenie tego przedsiębiorstwa na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, wraz z miejscem zamieszkania (siedzibą) i adresem tej osoby, 

b)  oznaczenie organu, który wydał zezwolenie na prowadzenie tego przedsiębiorstwa na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz numer i datę tego zezwolenia; 

13)  w przypadku towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - oznaczenie terytorialnego zasięgu 

działalności towarzystwa, oznaczenie działu ubezpieczeń objętego działalnością 

towarzystwa, wysokość kapitału zakładowego i zapasowego, wzmiankę dotyczącą 

uznania towarzystwa za małe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, wzmiankę o 

częściowym ograniczeniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie towarzystwa; 

13a)  w przypadku towarzystwa reasekuracji wzajemnej - oznaczenie terytorialnego zasięgu 

działalności towarzystwa, oznaczenie działu ubezpieczeń objętego działalnością 

towarzystwa, wysokość kapitału zakładowego i zapasowego, wzmiankę o częściowym 

ograniczeniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie towarzystwa; 

14)  w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

a)  oznaczenie przedsiębiorcy zagranicznego wraz z określeniem jego formy 

organizacyjno-prawnej, 

b)  siedzibę i adres przedsiębiorcy zagranicznego, 

c)  jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wykonuje działalność na podstawie 

wpisu do rejestru - rejestr, w którym wpisany jest zagraniczny przedsiębiorca, wraz z 
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numerem wpisu do rejestru oraz określeniem organu prowadzącego rejestr i 

przechowującego akta, 

d)  jeżeli przedsiębiorca zagraniczny nie podlega prawu jednego z państw członkowskich 

Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - określenie 

prawa państwa właściwego dla przedsiębiorcy [;] <,> 

<e) informacje otrzymane za pośrednictwem systemu integracji rejestrów o otwarciu 

likwidacji, zakończeniu likwidacji, ogłoszeniu upadłości, zakończeniu 

postępowania upadłościowego oraz o wykreśleniu tego przedsiębiorcy;> 

15)  w przypadku głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych 

oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji: 

a)  oznaczenie zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu 

reasekuracji wraz z określeniem jego formy organizacyjno-prawnej, 

b)  siedzibę i adres zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu 

reasekuracji, 

c)  jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji istnieje lub 

wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru - rejestr, w którym wpisany jest 

zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji, wraz z 

numerem wpisu do rejestru oraz określeniem organu prowadzącego rejestr i 

przechowującego akta, 

d)  jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji nie 

podlega prawu jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw 

członkowskich Europejskiego  

 

Art. 40. 

W dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane: 

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; 
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2)   wzmiankę o złożeniu sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z oznaczeniem dat ich złożenia i roku 

obrotowego; 

[3)   
(4)

 wzmiankę o złożeniu sprawozdania z badania, jeżeli sprawozdanie podlegało 

obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, na podstawie przepisów o 

rachunkowości;] 

<3) wzmiankę o złożeniu sprawozdania z badania, jeżeli sprawozdanie podlegało 

obowiązkowi badania przez firmę audytorską, 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; 

5a)  
(5)

 wzmiankę o złożeniu sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej oraz 

skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, jeżeli 

przepisy o rachunkowości wymagają jego złożenia do sądu rejestrowego; 

6)   (uchylony); 

7)   wzmiankę o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego; 

8)   informację o dniu kończącym rok obrotowy. 

 

Art. 41. 

W dziale 4 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane: 

1)   zaległości podatkowe i celne objęte egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została 

uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji; datę wszczęcia egzekucji tych 

należności oraz wysokość pozostałych do wyegzekwowania kwot, datę i sposób 

zakończenia egzekucji; 

2)   należności, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, objęte 

egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty 

wszczęcia egzekucji; datę wszczęcia egzekucji tych należności oraz wysokość 

pozostałych do wyegzekwowania kwot, datę i sposób zakończenia egzekucji; 

3)   oznaczenie wierzyciela podmiotu oraz jego wierzytelność, jeżeli posiada tytuł 

wykonawczy wystawiony przeciwko podmiotowi i nie został zaspokojony w ciągu 30 dni 
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od daty wezwania do spełnienia świadczenia; w przypadku wierzytelności solidarnych 

ujawnieniu w rejestrze podlega jedynie wierzyciel wnoszący o dokonanie wpisu z 

zaznaczeniem, że jest to wierzytelność wynikająca z zobowiązania solidarnego; 

4)   informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia 

upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym przez ustanowienie tymczasowego 

nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego i jego zmianach lub o nadzorcy 

sądowym lub zarządcy ustanowionym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, który pełni 

funkcję po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego w związku ze 

złożeniem uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego albo 

uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, zawieszeniu prowadzonych przeciwko 

dłużnikowi egzekucji, a także o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie 

art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 

2260 i 2261); 

[5)   informacje o umorzeniu egzekucji sądowej lub administracyjnej prowadzonej przeciwko 

przedsiębiorcy, z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów 

egzekucyjnych.] 

 

<Art. 41a. 

W przypadku wpisów, o których mowa w art. 41 pkt 1–3, łączna wysokość należności 

albo wierzytelności wpisywana do rejestru w ramach jednego postępowania nie może 

być niższa niż 2000 zł.> 

 

Art. 44. 

1. W dziale 6 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane: 

1)   informacje o otwarciu i zakończeniu likwidacji, ustanowieniu zarządu i zarządu 

komisarycznego; 

1a)   informacje o wszczęciu i zakończeniu przymusowej restrukturyzacji; 

2)   dane o osobie likwidatora wraz ze sposobem reprezentacji, zarządcy oraz zarządcy 

komisarycznego; 

2a)   dane o osobie administratora, o którym mowa w art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 10 

czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 i 1997); 
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2b)   dane o osobach pełnomocników, o których mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 10 

czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji; 

3)   informację o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki; 

4)   informacje o połączeniu z innymi podmiotami, podziale lub przekształceniu podmiotu 

w inny sposób; 

4a)  informację o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej; 

5)   informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o ogłoszeniu upadłości, o 

ukończeniu tych postępowań lub o uchyleniu układu, o osobie zarządcy 

przymusowego, syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy, zarządcy zagranicznego oraz 

o osobach powołanych w toku postępowania restrukturyzacyjnego albo 

upadłościowego do reprezentowania dłużnika albo upadłego (reprezentant dłużnika 

albo upadłego lub przedstawiciel dłużnika albo upadłego); 

6)   dla spółki europejskiej, europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych i 

spółdzielni europejskiej - wzmiankę o złożeniu planu przeniesienia siedziby, a w 

przypadku wykreślenia z uwagi na zmianę siedziby - informację o państwie, do 

którego przeniesiono siedzibę, i rejestrze, do którego wpisano podmiot. 

[1a. Po uzyskaniu informacji o otwarciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego sąd 

rejestrowy przekazuje tę informację ministrowi właściwemu do spraw gospodarki 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia tej informacji 

przez przedsiębiorcę zagranicznego.] 

<1a. Po uzyskaniu informacji o otwarciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego sąd 

rejestrowy przekazuje tę informację ministrowi właściwemu do spraw gospodarki 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia tej 

informacji przez tego przedsiębiorcę, chyba że informacja ta została zamieszczona w 

Rejestrze na podstawie art. 20 ust. 1h.> 

2. W przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów 

zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów 

reasekuracji działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dane, o których mowa 

w ust. 1, zamieszcza się co do oddziałów i odpowiednio przedsiębiorców zagranicznych, 

zagranicznych zakładów ubezpieczeń lub zagranicznych zakładów reasekuracji. 
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Art. 45. 

1. Wpisów w dziale 1 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 38 pkt 1 lit. a, 

dotyczących dodania do firmy oznaczenia "w upadłości" oraz wpisów w dziale 5 i w 

dziale 6 tego rejestru, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 5, dokonuje się z urzędu. 

1a. Po ogłoszeniu upadłości albo otwarciu postępowania sanacyjnego, w dziale 2 rejestru 

przedsiębiorców z urzędu wykreśla się wpisy, o których mowa w art. 39 pkt 3. 

[1b. Po złożeniu oświadczenia wszystkich członków zarządu spółki, o której mowa w art. 8a 

ust. 1 pkt 6, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez 

wszystkich wspólników w całości wniesione, w dziale 1 rejestru przedsiębiorców z urzędu 

wykreśla się wpis, o którym mowa w art. 38 pkt 8 lit. f.] 

<1b. Po złożeniu przez wszystkich członków zarządu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca 

umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, oświadczenia że wkłady 

pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w 

całości wniesione, w dziale 1 rejestru przedsiębiorców z urzędu wykreśla się wpis, o 

którym mowa w art. 38 pkt 8 lit. f.> 

1c. Po powiadomieniu sądu rejestrowego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny o wszczęciu 

przymusowej restrukturyzacji wykreślenia wpisów w dziale 2 rejestru przedsiębiorców, o 

których mowa w art. 39 pkt 1 i 3, oraz wpisów w dziale 6 rejestru przedsiębiorców o 

ustanowieniu zarządu komisarycznego, o którym mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1, i danych o 

osobie likwidatora wraz ze sposobem reprezentacji i zarządcy komisarycznego, o których 

mowa w art. 44 ust. 1 pkt 2, dokonuje się z urzędu. 

2. (uchylony). 

[3. Wpisów w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 41 pkt 1, 2 i 3, 

dokonuje się na wniosek wierzyciela. Zgłoszenie okoliczności, o których mowa w art. 41 

pkt 1 i 2, jest obowiązkowe, a podmioty zobowiązane do zgłoszenia tych okoliczności 

określają odrębne przepisy. Wpisów określonych w art. 41 pkt 4 i 5 dokonuje się z 

urzędu.] 

<3. Wpisów w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 41 pkt 1, 2 i 3, 

dokonuje się na wniosek wierzyciela. Zgłoszenie okoliczności, o których mowa w art. 

41 pkt 1 i 2, jest obowiązkowe, a podmioty zobowiązane do zgłoszenia tych 

okoliczności określają odrębne przepisy. Wpisów określonych w art. 41 pkt 4 

dokonuje się z urzędu.> 
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4. Wpisów w dziale 6 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1 i 2, 

dokonuje się z urzędu, jeżeli likwidatora ustanowiono z urzędu. 

4a. Po powiadomieniu sądu rejestrowego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny o wszczęciu 

przymusowej restrukturyzacji wpisu w dziale 5 rejestru przedsiębiorców o odwołaniu 

kuratora, o którym mowa w art. 43, oraz wpisów w dziale 6 rejestru przedsiębiorców, o 

których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1a, 2a i 2b, dokonuje się z urzędu. 

<4b. Wpisów w dziale 6 informacji o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia 

postępowania likwidacyjnego, o którym mowa w art. 25d ust. 1, dokonuje się 

z urzędu.> 

[5. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, w przypadku przekształcenia, łączenia lub 

podziału podmiotu skutkującego jego likwidacją, wykreślenie podmiotu oraz wpis 

informacji, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4, następuje z urzędu. Sąd rejestrowy 

wpisujący skutki przekształcenia, łączenia lub podziału zawiadamia o tym sąd rejestrowy 

właściwy dla podmiotu podlegającego przekształceniom, przesyłając odpisy odpowiednich 

postanowień o wpisie do Rejestru.] 

<5. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, w przypadku przekształcenia, łączenia 

lub podziału podmiotu skutkującego jego likwidacją, wykreślenie podmiotu oraz 

wpis informacji, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4, następuje z urzędu. Sąd 

rejestrowy wpisujący skutki przekształcenia, łączenia lub podziału zawiadamia o 

tym sąd rejestrowy właściwy dla podmiotu podlegającego przekształceniom, 

przesyłając odpisy odpowiednich postanowień o wpisie do Rejestru. Zdania drugiego 

nie stosuje się do połączeń transgranicznych.> 

<5a. Po zamieszczeniu w Rejestrze informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy 

zagranicznego na podstawie art. 20 ust. 1h, z przyczyn skutkujących wykreśleniem 

jego oddziału, sąd rejestrowy niezwłocznie wydaje z urzędu postanowienie 

o wykreśleniu z Rejestru oddziału tego przedsiębiorcy.> 

6. Wniosek o wpis informacji o małżeńskich stosunkach majątkowych osób wpisanych do 

Rejestru jako przedsiębiorcy lub wspólnicy osobowych spółek handlowych może złożyć 

osoba wpisana w tym Rejestrze oraz jej małżonek. 

7. Przedsiębiorca, który zgłasza do Rejestru okoliczność zawarcia umowy spółki cywilnej, 

składa do akt rejestrowych odpis umowy spółki. O zmianach umowy przedsiębiorca jest 

obowiązany zawiadomić sąd rejestrowy oraz złożyć do akt rejestrowych tekst jednolity tej 

umowy. 
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8. Wniosek o wykreślenie z Rejestru przedsiębiorstwa państwowego podzielonego w celu 

utworzenia dwóch lub więcej przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstwa państwowego 

zlikwidowanego składa organ założycielski tego przedsiębiorstwa. 

 

<Art. 45a. 

Postanowienia w przedmiocie wpisów, o których mowa w art. 41 pkt 4, art. 43, art. 44 

ust. 1 pkt 5, art. 45 ust. 1 w zakresie dodania do firmy oznaczenia „w upadłości” oraz 

ust. 1a i 1b, nie wymagają doręczenia i nie podlegają zaskarżeniu.> 

 

Art. 46. 

1. Dane, o których mowa w art. 41, mogą być wykreślone w przypadku, gdy po dokonaniu 

wpisu zapadło orzeczenie sądowe lub decyzja administracyjna, z których wynika, że 

wpisana do tego rejestru należność nie istnieje lub wygasło zobowiązanie, z którego ona 

wynika, albo gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę wpisu, został 

prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności. Wygaśnięcie zobowiązania 

powinno być stwierdzone orzeczeniem lub zaświadczeniem właściwego organu lub 

oświadczeniami dłużnika i wierzyciela. 

[2. Wpisy dokonane w dziale 4 rejestru przedsiębiorców sąd wykreśla z urzędu po upływie 7 

lat od dnia dokonania wpisu.] 

<2. Wpisy dokonane w dziale 4 rejestru przedsiębiorców są wykreślane automatycznie 

po upływie 7 lat od dnia ich dokonania.> 

3. Wpisy w całości wykreślone nie podlegają ujawnieniu. 

 

Art. 49. 

1. Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz samodzielne 

publiczne zakłady opieki zdrowotnej podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami rozdziału 

2, jeżeli przepisy poniższe nie stanowią inaczej. 

2. Wpisy do rejestru, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają obowiązkowi ogłaszania w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

[3. Przepisów art. 26 oraz art. 28-33 nie stosuje się. 
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4. Jeżeli podmiot podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, nie 

składa wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców, art. 19a ust. 1 i 2 nie stosuje się.] 

 

[Art. 55. 

Do rejestru dłużników niewypłacalnych wpisuje się z urzędu: 

1)   osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich upadłość lub 

jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony na podstawie art. 

13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe albo umorzono prowadzoną 

przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie 

uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych; 

1a)  osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jeżeli ogłoszono ich upadłość; 

2)   wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania 

spółki, z wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej, jeżeli ogłoszono jej 

upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony na 

podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe albo umorzono 

prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z 

egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych; 

3)   dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie przepisów Kodeksu 

postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym; 

4)   osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 

reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, 

spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu; 

5)   dłużników, o których mowa w art. 1086 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego. 

 

 

Art. 56. 

Na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie 

fizycznej wpisuje się do rejestru dłużników niewypłacalnych dłużnika, który w terminie 30 dni 

od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłacił należności stwierdzonej tytułem 

wykonawczym. 
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Art. 57. 

1. W rejestrze dłużników niewypłacalnych zamieszcza się następujące dane: 

1)   oznaczenie dłużnika, zgodnie z art. 35; 

2)   podstawę wpisu wraz z sygnaturą akt sprawy upadłościowej lub postępowania o 

wyjawienie majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o 

postępowaniu egzekucyjnym; w sprawie dłużników, którzy nie zaspokoili wierzycieli, 

oraz w sprawach dłużników, o których mowa w art. 1086 § 4 Kodeksu postępowania 

cywilnego - oznaczenie tytułu wykonawczego i wierzyciela oraz kwotę wierzytelności - 

w przypadku wierzytelności pieniężnych lub opis wierzytelności - w przypadku 

wierzytelności niepieniężnych; w przypadku wierzytelności solidarnych ujawnieniu w 

rejestrze podlega jedynie wierzyciel wnoszący o dokonanie wpisu z oznaczeniem, że 

jest to wierzytelność wynikająca z zobowiązania solidarnego; 

3)   datę wpisu oraz datę złożenia wniosku o wpis, jeżeli wpisu dokonano na wniosek. 

2. Jeżeli osoba, z różnych przyczyn, podlega obowiązkowi wpisu dwa lub więcej razy, dane, o 

których mowa w ust. 1, zamieszcza się osobno w przypadku każdego wpisu.] 

 

Art. 59. 

1. Sąd rejestrowy z urzędu wykreśla wpisy z rejestru dłużników niewypłacalnych w razie 

uchylenia lub zmiany postanowienia, na którego podstawie wpisy były dokonane. Wpisy 

te nie podlegają ujawnieniu. 

<1a. Wpisy z rejestru dłużników niewypłacalnych mogą być również wykreślone 

z urzędu lub na wniosek, gdy po dokonaniu wpisu zapadło orzeczenie sądowe lub 

decyzja administracyjna, z których wynika, że wpisana do tego rejestru należność 

nie istnieje albo wygasło zobowiązanie, z którego ona wynika. Wygaśnięcie 

zobowiązania powinno być stwierdzone orzeczeniem lub zaświadczeniem właściwego 

organu lub oświadczeniami dłużnika i wierzyciela. Wpisy wykreślone w całości nie 

podlegają ujawnieniu.> 

2. Sąd rejestrowy z urzędu dokonuje wykreślenia wpisów, gdy uchylono orzeczenie o 

ogłoszeniu upadłości, albo na wniosek osoby wpisanej do rejestru dłużników 

niewypłacalnych, gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę wpisu, został 

prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności. 
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2a. Sąd rejestrowy z urzędu dokonuje wykreślenia wpisu dotyczącego osoby fizycznej 

nieprowadzącej działalności gospodarczej, której upadłość ogłoszono, jeżeli zobowiązania 

tej osoby zostały umorzone prawomocnym orzeczeniem sądu. 

3. Wpisy wykreślone w całości nie podlegają ujawnieniu. 

 

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.] 

<1. Wpisy do rejestru dłużników niewypłacalnych są wykreślane automatycznie po 

upływie 7 lat od dnia dokonania wpisu. Wpisy osób, które zostały pozbawione przez 

sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek 

oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w 

spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu, są automatycznie wykreślane po upływie 10 lat od ich dokonania, a 

jeżeli w orzeczeniu sądu upadłościowego został oznaczony krótszy termin zakazu, 

wykreślenie może nastąpić na wniosek dłużnika po upływie tego terminu. Wpisy 

wykreślone w całości nie podlegają ujawnieniu.> 

2. (uchylony). 

 

 

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 

1132) 

[Art. 42. 

§ 1. Jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego 

organów, sąd ustanawia dla niej kuratora. 

§ 2. Kurator powinien postarać się niezwłocznie o powołanie organów osoby prawnej, a w 

razie potrzeby o jej likwidację.] 

<Art. 42. 

§ 1. Jeżeli osoba prawna nie może być reprezentowana lub prowadzić swoich spraw ze 

względu na brak organu albo brak w składzie organu uprawnionego do jej 
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reprezentowania, sąd ustanawia dla niej kuratora. Kurator podlega nadzorowi sądu, 

który go ustanowił. 

§ 2. Do czasu powołania albo uzupełnienia składu organu, o którym mowa w § 1, albo 

ustanowienia likwidatora kurator reprezentuje osobę prawną oraz prowadzi jej 

sprawy w granicach określonych w zaświadczeniu sądu. 

§ 3. Kurator niezwłocznie podejmuje czynności zmierzające do powołania albo 

uzupełnienia składu organu osoby prawnej uprawnionego do jej reprezentowania, 

a w razie potrzeby do jej likwidacji. 

§ 4. Pod rygorem nieważności kurator jest obowiązany uzyskać zezwolenie sądu 

rejestrowego na: 

1) nabycie i zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz na 

dokonanie czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie 

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do czasowego korzystania; 

2) nabycie i zbycie oraz obciążanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub 

udziału w nieruchomości.> 

<Art. 42
1
. 

§ 1. Kuratora ustanawia się na okres nieprzekraczający roku. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach można przedłużać ustanowienie kuratora na czas 

oznaczony, jeżeli czynności kuratora, o których mowa w art. 42 § 3, nie mogły zostać 

zakończone przed upływem okresu, na który został ustanowiony. 

§ 2. Jeżeli czynności podjęte przez kuratora nie doprowadziły do powołania lub 

uzupełnienia składu organu osoby prawnej uprawnionego do jej reprezentowania 

albo jej likwidacji, występuje on niezwłocznie z wnioskiem do sądu rejestrowego 

o rozwiązanie osoby prawnej. Nie narusza to uprawnień kuratora do wystąpienia 

z żądaniem rozwiązania osoby prawnej na podstawie odrębnych przepisów.> 

 

 

Art. 109
7
. 

§ 1. Prokura może być w każdym czasie odwołana. 

§ 2. Prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, a także ogłoszenia 

upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy. 

§ 3. Prokura wygasa ze śmiercią prokurenta. 
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<§ 3
1
. Prokura wygasa wskutek ustanowienia kuratora na podstawie art. 42 § 1. 

W okresie kurateli prokura nie może być ustanowiona.> 

§ 4. Śmierć przedsiębiorcy ani utrata przez niego zdolności do czynności prawnych nie 

powoduje wygaśnięcia prokury. 

 

 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 155, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 5 i 138) 

 

[Art. 69. 

Dla strony niemającej zdolności procesowej, która nie ma przedstawiciela ustawowego, jak 

również dla strony niemającej organu powołanego do jej reprezentowania, sąd na wniosek 

strony przeciwnej ustanowi kuratora, jeżeli strona ta podejmuje przeciwko drugiej stronie 

czynność procesową niecierpiącą zwłoki. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu 

niejawnym.] 

 

<Art. 69. § 

1. Sąd orzekający, na wniosek strony przeciwnej, ustanawia kuratora dla strony 

niemającej zdolności procesowej, która nie ma przedstawiciela ustawowego, dla 

strony będącej osobą prawną, gdy w jej organie zachodzą braki uniemożliwiające jej 

reprezentację, albo dla strony będącej jednostką organizacyjną, o której mowa w 

art. 64 § 11, gdy brak jest osób uprawnionych do jej reprezentowania. W toku 

postępowania sąd orzekający w uzasadnionych przypadkach może z urzędu 

ustanowić kuratora dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, o której mowa 

w art. 64 § 11. Postanowienie może zapaść na posiedzeniu niejawnym. 

§ 2. Sąd niezwłocznie zawiadamia właściwy sąd rejestrowy o ustanowieniu kuratora dla 

strony wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego. 

§ 3. Kurator ustanowiony na podstawie § 1 jest umocowany do dokonywania wszystkich 

czynności łączących się ze sprawą. 

§ 4. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 603 § 5, sąd orzekający 

odwołuje kuratora ustanowionego na podstawie § 1. W miejsce odwołanego kuratora 

wstępuje kurator ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 Kodeksu cywilnego. 

Czynności odwołanego kuratora pozostają w mocy. 



- 40 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

§ 5. Czynności, o których mowa w § 1 i 4, mogą być wykonywane przez referendarza 

sądowego.> 

 

Art. 133. 

§ 1. Jeżeli stroną jest osoba fizyczna, doręczenia dokonuje się jej osobiście, a gdy nie ma ona 

zdolności procesowej - jej przedstawicielowi ustawowemu. 

§ 2. Pisma procesowe lub orzeczenia dla osoby prawnej, jak również dla organizacji, która nie 

ma osobowości prawnej, doręcza się organowi uprawnionemu do reprezentowania ich 

przed sądem lub do rąk pracownika upoważnionego do odbioru pism. 

§ 2a. Pisma procesowe dla przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych, wpisanych do 

rejestru sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG), doręcza się na adres udostępniany w rejestrze albo CEIDG, chyba że strona 

wskazała inny adres dla doręczeń. Jeżeli ostatni udostępniony adres został wykreślony 

jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego 

adresu, który podlegałby udostępnieniu, adres wykreślony jest uważany za adres 

udostępniony w rejestrze albo CEIDG. 

§ 2b. (uchylony). 

<§ 2c. Pisma procesowe lub orzeczenia dla osób reprezentujących podmiot wpisany do 

Krajowego Rejestru Sądowego, likwidatorów, prokurentów, członków organów lub 

osób uprawnionych do powołania zarządu doręcza się na adres do doręczeń 

wskazany zgodnie z przepisami art. 19a ust. 5–5b i 5d ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 

r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, 1089 i 1133 oraz z 2018 

r. poz. …).> 

§ 3. Jeżeli ustanowiono pełnomocnika procesowego lub osobę upoważnioną do odbioru pism 

sądowych, doręczenia należy dokonać tym osobom. Jednakże Skarbowi Państwa 

doręczenia dokonuje się zawsze w sposób określony w § 2. 

 

Art. 139. 

§ 1. W razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, 

pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe należy złożyć w placówce pocztowej tego operatora, a 

doręczane w inny sposób - w urzędzie właściwej gminy, umieszczając zawiadomienie o 

tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem 
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gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie 

siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu 

tego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć. 

§ 1
1
. Pismo złożone w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe może zostać odebrane także przez osobę upoważnioną na podstawie 

pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych, w rozumieniu tej ustawy. 

§ 2. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma, doręczenie uważa się za dokonane. W takim 

przypadku doręczający zwraca pismo do sądu z adnotacją o odmowie jego przyjęcia. 

§ 3. Pisma dla osób prawnych, organizacji, osób fizycznych podlegających wpisowi do 

rejestru albo ewidencji na podstawie odrębnych przepisów - w razie niemożności 

doręczenia w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających z uwagi na 

nieujawnienie w rejestrze albo w ewidencji zmiany adresu, a w przypadku osób 

fizycznych miejsca zamieszkania i adresu - pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem 

doręczenia, chyba że nowe miejsce zamieszkania i adres są sądowi znane. 

<§ 3
1
. Pisma dla osób reprezentujących podmiot wpisany do Krajowego Rejestru 

Sądowego, likwidatorów, prokurentów, członków organów lub osób uprawnionych 

do powołania zarządu, w razie niemożności doręczenia ich w sposób przewidziany w 

artykułach poprzedzających z uwagi na niezgłoszenie oświadczenia o zmianie adresu 

do doręczeń, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że inny 

adres do doręczeń lub miejsce zamieszkania i adres są sądowi znane.> 

§ 4. Sąd rejestrowy przy ogłoszeniu lub doręczeniu postanowienia o pierwszym wpisie 

poucza wnioskodawcę o skutkach zaniedbania ujawnienia w rejestrze zmian określonych 

w § 3. 

<§ 4
1
. Sąd rejestrowy przy doręczeniu postanowienia w przedmiocie wpisu do 

Krajowego Rejestru Sądowego osób reprezentujących podmiot, likwidatorów, 

prokurentów, członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu 

poucza podmiot wpisany do rejestru o określonych w § 31 skutkach zaniedbania 

zgłoszenia oświadczenia o zmianie adresu do doręczeń. Pouczenie podmiotu 

wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego jest jednoznaczne z pouczeniem osób, o 

których mowa w zdaniu pierwszym.> 

§ 5. Na wniosek strony sąd albo referendarz sądowy na posiedzeniu niejawnym wydaje 

zaświadczenie, w którym stwierdza, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został uznany za 

doręczony na oznaczony adres w trybie określonym w § 1. 
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[Art. 146. 

Przepisy o doręczeniu stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, i ustanowieniu dla niej 

kuratora stosuje się również do organizacji, które nie mają organów albo których organy są 

nieznane z miejsca ] 

<Art. 146. 

Do kuratora ustanowionego zgodnie z art. 143 i art. 144 stosuje się odpowiednio przepis 

art. 69 § 3.> 

Art. 174. 

§ 1. Sąd zawiesza postępowanie z urzędu: 

1)   w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności 

procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela 

ustawowego charakteru takiego przedstawiciela; 

[2)   jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki 

uniemożliwiające jej działanie;] 

<2) jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą 

braki uniemożliwiające jej działanie, chyba że ustanowiono kuratora na 

podstawie art. 69 § 1 lub art. 42 § 1 Kodeksu cywilnego;> 

3)   jeżeli strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości 

pozbawionej wskutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu; 

4)    jeżeli postępowanie dotyczy masy upadłości, masy układowej lub masy sanacyjnej i 

ogłoszono upadłość lub wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe albo 

ustanowiono zarządcę w postępowaniu restrukturyzacyjnym; 

5)    jeżeli ustanowiono zarządcę przymusowego w postępowaniu w przedmiocie 

ogłoszenia upadłości lub zarządcę tymczasowego w postępowaniu o otwarcie 

postępowania sanacyjnego, a postępowanie dotyczy majątku objętego 

zabezpieczeniem. 

§ 2. W wypadkach wymienionych w § 1 pkt 1 i 4 zawieszenie ma skutek od chwili zdarzeń, 

które je spowodowały. Zawieszając postępowanie, sąd z urzędu uchyla orzeczenia 

wydane po nastąpieniu tych zdarzeń, chyba że nastąpiły one po zamknięciu rozprawy. 

§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 4 i 5, sąd wezwie syndyka, zarządcę 

przymusowego, zarządcę tymczasowego albo zarządcę do udziału w sprawie. 
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Art. 180. 

§ 1. Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w 

szczególności: 

1)   w razie śmierci strony - z chwilą zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych 

zmarłego albo z chwilą ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku; 

2)   w razie utraty zdolności sądowej - z chwilą ustalenia ogólnego następcy prawnego; 

3)   w razie braku przedstawiciela ustawowego - z chwilą jego ustanowienia; 

<3
1
) w razie braku w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną 

– z chwilą wyboru albo powołania tego organu, a w przypadku gdy dla strony 

ustanowiono kuratora umocowanego do podejmowania czynności za stronę – 

z chwilą jego ustanowienia;> 

4)   gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania - z chwilą 

uprawomocnienia się orzeczenia kończącego to postępowanie; sąd może jednak i 

przedtem, stosownie do okoliczności, podjąć dalsze postępowanie; 

5)    w przypadku: 

a)  ustanowienia zarządcy przymusowego w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia 

upadłości - z chwilą ustalenia osoby pełniącej funkcję zarządcy przymusowego, 

b)  ogłoszenia upadłości strony lub wszczęcia wtórnego postępowania 

upadłościowego, z wyjątkiem określonym w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 

r. poz. 791) - z chwilą ustalenia osoby pełniącej funkcję syndyka, 

c)  ustanowienia zarządcy tymczasowego w postępowaniu o otwarcie postępowania 

sanacyjnego - z chwilą ustalenia osoby pełniącej funkcję zarządcy tymczasowego, 

d)  ustanowienia zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym - z chwilą ustalenia 

osoby pełniącej funkcję zarządcy. 

§ 2. Jeżeli w ciągu roku od dnia postanowienia o zawieszeniu postępowania nie zgłoszą się 

lub nie zostaną wskazani następcy prawni zmarłej strony, sąd może z urzędu zwrócić się 

do sądu spadku o ustanowienie kuratora spadku, chyba że kurator taki już wcześniej został 

ustanowiony. 

Art. 398
22

. 

§ 1. Na orzeczenia referendarza sądowego co do istoty sprawy oraz na orzeczenia kończące 

postępowanie, jak również na orzeczenia, o których mowa w art. 394 § 1 pkt 1, 2, 4
2
 i 5-9, 
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przysługuje skarga, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Skargę rozpoznaje sąd, 

w którym wydano zaskarżone orzeczenie. 

[§ 2. W razie wniesienia skargi orzeczenie referendarza sądowego traci moc.] 

<§ 2. W razie wniesienia skargi orzeczenie referendarza sądowego traci moc. Czynności 

poprzedzające wydanie zaskarżonego orzeczenia pozostają w mocy.> 

§ 3. Sąd rozpoznaje sprawę jako sąd pierwszej instancji, chyba że przepis szczególny stanowi 

inaczej. 

§ 4. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia doręczenia stronie 

postanowienia referendarza sądowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

§ 5. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z 

innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w 

terminie. 

Art. 518
1
. 

§ 1. (uchylony). 

§ 2. (uchylony). 

§ 3. W razie wniesienia skargi na wpis w księdze wieczystej wpis nie traci mocy. 

Rozpoznając sprawę, sąd zmienia zaskarżony wpis przez jego wykreślenie i dokonanie 

nowego wpisu lub wydaje postanowienie, którym zaskarżony wpis utrzymuje w mocy 

albo uchyla go w całości lub w części i w tym zakresie wniosek oddala bądź odrzuca, 

względnie postępowanie umarza. 

[§ 3a. W postępowaniu rejestrowym o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz rejestru 

zastawów w razie wniesienia skargi na orzeczenie referendarza zarządzające wpis, 

pozostaje ono w mocy do chwili rozpatrzenia skargi przez sąd rejonowy rozpoznający 

sprawę jako sąd pierwszej instancji. Rozpoznając sprawę, sąd wydaje postanowienie, w 

którym zaskarżone orzeczenie i dokonany na jego podstawie wpis utrzymuje w mocy albo 

uchyla w całości lub w części i w tym zakresie wniosek oddala bądź odrzuca, względnie 

postępowanie umarza.] 

<§ 3a. W postępowaniu rejestrowym o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz 

rejestru zastawów w razie wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego 

zarządzające wpis, pozostaje ono w mocy do chwili rozpatrzenia skargi przez sąd 

rejonowy rozpoznający sprawę jako sąd pierwszej instancji. Rozpoznając sprawę, 

sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone orzeczenie i dokonany na jego 
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podstawie wpis zmienia albo utrzymuje w mocy, albo uchyla w całości lub w części i 

w tym zakresie wniosek oddala bądź odrzuca, względnie postępowanie umarza.> 

§ 4. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym: 

1)   od dnia czynności, gdy uczestnik był przy niej obecny lub był o jej terminie 

zawiadomiony; 

2)   w innych wypadkach niż wymienione w pkt 1 - od dnia doręczenia zawiadomienia 

uczestnika o dokonaniu czynności; 

3)   w przypadku braku zawiadomienia - od dnia dowiedzenia się o dokonaniu czynności, 

z tym że w postępowaniu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dla uczestników 

postępowania, którym postanowienia co do istoty sprawy nie doręcza się, termin do 

wniesienia skargi biegnie od daty wpisu w Rejestrze. 

§ 5. (uchylony). 

§ 6. (uchylony). 

Art. 603. 

§ 1. Kuratora dla osoby prawnej ustanawia sąd rejestrowy, w którego okręgu osoba ta ma lub 

miała ostatnią siedzibę. 

[§ 2. Sąd może wszcząć postępowanie z urzędu.] 

<§ 2. Wszczęcie postępowania z urzędu może nastąpić, gdy jest to uzasadnione ważnym 

interesem społecznym lub bezpieczeństwem obrotu i brak jest możliwości powołania 

organu uprawnionego do reprezentacji osoby prawnej.> 

§ 3. Postanowienie jest skuteczne i wykonalne z chwilą jego ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie 

było, z chwilą jego wydania. 

<§ 4. Sąd może zmienić zakres umocowania kuratora. 

§ 5. Jeżeli dla osoby prawnej ustanowiono wcześniej kuratora, o którym mowa w art. 69 

§ 1, sąd rejestrowy zawiadamia właściwy sąd o ustanowieniu kuratora na podstawie 

art. 42 § 1 Kodeksu cywilnego.> 

<Art. 603
2
. 

§ 1. Wnioskodawca we wniosku o ustanowienie kuratora wskazuje zakres spraw, w 

jakich kurator powinien podjąć czynności. Sąd nie jest związany zakresem żądania. 

§ 2. Przewodniczący wzywa wnioskodawcę do uiszczenia zaliczki na pokrycie kosztów 

działania kuratora w wyznaczonej wysokości i wyznaczonym terminie. Jeżeli 

o ustanowienie kuratora wnosi więcej niż jeden wnioskodawca, przewodniczący 

wzywa każdego z nich do uiszczenia zaliczki w równych częściach lub w innym 
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stosunku według swego uznania. W razie nieuiszczenia zaliczki przewodniczący 

zwraca wniosek. 

Art. 603
3
. 

Ustanawiając kuratora dla osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, 

sąd rejestrowy zarządza jego wpis do tego rejestru. 

Art. 603
4
. 

§ 1. Kurator ma prawo do wynagrodzenia za swoją działalność oraz do zwrotu 

uzasadnionych wydatków, które poniósł w związku ze swoimi czynnościami. 

§ 2. Koszty działania kuratora, o których mowa w § 1, obciążają tymczasowo: 

1) wnioskodawcę – odpowiednio do zakresu spraw wskazanych we wniosku; 

2) Skarb Państwa – w pozostałym zakresie. 

§ 3. Wynagrodzenie kuratora obowiązanego do rozliczenia podatku od towarów i usług 

podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie 

z obowiązującą stawką tego podatku. 

§ 4. Przyznając postanowieniem koszty kuratorowi, sąd rejestrowy orzeka jednocześnie 

o obowiązku zwrotu kosztów poniesionych tymczasowo przez wnioskodawcę lub 

Skarb Państwa solidarnie od osoby prawnej, dla której kurator został ustanowiony, 

oraz osób obowiązanych do powołania organu uprawnionego do reprezentacji. 

Osoby te nie ponoszą jednak kosztów działania kuratora, jeżeli podjęły, 

z zachowaniem należytej staranności, czynności zmierzające do powołania lub 

wyboru organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu. 

§ 5. Sąd rejestrowy może postanowieniem przyznawać kuratorowi zaliczki na wydatki w 

miarę dokonywanych czynności.> 

 

 

[Art. 694
1
. 

§ 1. Przepisy zawarte w dziale niniejszym stosuje się do postępowania w sprawach o wpis w 

Krajowym Rejestrze Sądowym (sprawach rejestrowych). 

§ 2. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do innych postępowań rejestrowych 

prowadzonych przez sądy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 
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Art. 694
2
. 

W sprawach rejestrowych wyłącznie właściwy jest sąd rejonowy (sąd gospodarczy) właściwy 

ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy (sąd 

rejestrowy).] 

<Art. 694
1
 

§ 1. Przepisy zawarte w niniejszym dziale stosuje się do postępowań w sprawach, w 

których właściwy jest sąd rejonowy (sąd gospodarczy) prowadzący Krajowy Rejestr 

Sądowy (sprawy rejestrowe). 

§ 2. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do postępowań rejestrowych 

prowadzonych przez inne sądy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

 

Art. 694
2
. 

W sprawach rejestrowych wyłącznie właściwy jest sąd rejonowy (sąd gospodarczy) 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub wpisaną w rejestrze siedzibę 

podmiotu, którego sprawa dotyczy (sąd rejestrowy). Przepisu art. 508 § 1 zdanie 

pierwsze nie stosuje się.> 

<Art. 694
2a

. 

Jeżeli postępowanie przed sądem rejestrowym odbywa się za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, czynności sądu, referendarza sądowego i przewodniczącego są 

utrwalane wyłącznie w tym systemie, a wytworzone w ich wyniku dane w postaci 

elektronicznej opatrywane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

 

Art. 694
3
. 

[§ 1. Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego składa podmiot podlegający wpisowi 

do tego rejestru, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.] 

<§ 1. Wniosek do sądu rejestrowego prowadzącego Krajowy Rejestr Sądowy składa 

podmiot podlegający wpisowi do tego rejestru, jeżeli przepisy szczególne nie 

stanowią inaczej.> 

§ 2. Podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego jest uczestnikiem 

postępowania, chociażby nie był wnioskodawcą. Przepisu art. 510 § 2 nie stosuje się. 

§ 2
1
. Brak organu lub brak w składzie organu powołanego do reprezentacji podmiotu 

podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego nie stanowi przeszkody do 

dokonania wpisu z urzędu. 
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[§ 3. Wniosek złożony do sądu rejestrowego drogą elektroniczną opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.] 

§ 3
1
. (uchylony). 

[§ 3
2
. Do wniosku złożonego przez pełnomocnika o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 

spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w 

systemie teleinformatycznym, nie dołącza się pełnomocnictwa, jednak pełnomocnik 

powinien powołać się na nie, wskazując jego datę, zakres i okoliczności wymienione w 

art. 87. 

§ 4. W przypadku złożenia wniosku w sposób opisany w § 3, doręczenia orzeczeń i pism 

sądowych będą dokonywane osobom składającym tą drogą wniosek za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie rejestrowe.] 

<§ 3
2
. Do wniosku złożonego przez pełnomocnika za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego pełnomocnik dołącza pełnomocnictwo lub jego odpis. Przepisu 

art. 89 § 11 nie stosuje się. 

§ 4. W postępowaniu przed sądem drugiej instancji przepisu art. 1311 § 1 nie stosuje 

się.> 

[§ 5. Orzeczenia i pisma sądowe wysłane w sposób, o którym mowa w § 4, uznaje się za 

doręczone z datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. W 

przypadku braku takiego potwierdzenia doręczenie uznaje się za skuteczne z upływem 14 

dni od daty umieszczenia korespondencji w systemie teleinformatycznym określonym w § 

4.] 

<§ 6. Jeżeli postępowanie przed sądem rejestrowym odbywa się za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego, przepisu art. 131
1
 § 2

1
 nie stosuje się.> 

 

<Art. 694
3a

. 

§ 1. Jeżeli wniosek w postępowaniu przed sądem rejestrowym został złożony za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wszelkie pisma w tej sprawie wnosi się 

wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, z wyłączeniem środków 

zaskarżenia, do których rozpoznania właściwy jest Sąd Najwyższy. Przepisów art. 

125 § 24 i art. 1311 § 21 nie stosuje się. 

§ 2. Sąd rejestrowy przy pierwszym doręczeniu w sprawie poucza o treści art. 125 § 21 

zdanie drugie. 
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§ 3. Jeżeli pismo dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru 

przedsiębiorców lub w sprawie, w której wniosek został złożony w sposób, o którym 

mowa w § 1, zostało wniesione w postaci papierowej, a wnoszący pismo nie był 

pouczony o treści art. 125 § 21 zdanie drugie, przewodniczący wzywa do jego 

wniesienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w terminie tygodniowym 

od dnia doręczenia wezwania, pouczając o treści tego przepisu. Przepis art. 130 § 3 

stosuje się. Przepis art. 125 § 21 zdanie drugie nie stanowi przeszkody do podjęcia 

przez sąd rejestrowy czynności z urzędu. 

§ 4. Sąd odrzuca apelację, zażalenie albo skargę na orzeczenie referendarza sądowego 

złożone z naruszeniem § 1, jeżeli strona nie uczyniła zadość wezwaniu, o którym 

mowa w § 3, albo będąc pouczoną o treści art. 125 § 21 zdanie drugie, nie złożyła 

środka zaskarżenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

 

Art. 694
3b

. 

Do pisma wnoszonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dołącza się 

załączniki w postaci elektronicznej.> 

 

Art. 694
4
. 

[§ 1. Dokumenty, na których podstawie dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, 

składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.] 

<§ 1. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo 

podlegające złożeniu do akt rejestrowych składa się w oryginałach albo 

poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.> 

§ 1
1
. Ilekroć konieczne jest badanie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 4, do 

wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć dokument uzyskany z systemu 

teleinformatycznego umożliwiający sądowi weryfikację istnienia i treści tytułu 

wykonawczego. Przed rozpoznaniem tego wniosku istnienie i treść tytułu wykonawczego 

podlegają zweryfikowaniu przez sędziego lub referendarza sądowego w systemie 

teleinformatycznym. 

[§ 2. Dokumenty, o których mowa w § 1, składane drogą elektroniczną, opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP.] 
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<§ 2. Dokumenty, o których mowa w § 1, stanowiące załączniki do wniosku złożonego za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sporządzone w postaci elektronicznej, 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

§ 2
1
. (uchylony). 

<§ 2
2
. Jeżeli dokumenty, o których mowa w § 1, zostały sporządzone w postaci 

papierowej, do wniosku dołącza się: 

1) odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo występującego 

w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, albo 

2) elektroniczne kopie dokumentów. 

§ 2
3
. W przypadku, o którym mowa w § 22 pkt 2, oryginał dokumentu albo jego odpis 

lub wyciąg poświadczony urzędowo przesyła się do sądu rejestrowego w terminie 3 

dni od daty złożenia pisma. Przepisy art. 130 § 1–4 stosuje się odpowiednio. 

§ 2
4
. Podmioty dokonujące zgłoszenia okoliczności, o których mowa w art. 41 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, mogą także 

dokonać samodzielnie elektronicznego poświadczenia dokumentów. Przepis art. 129 

§ 21 stosuje się odpowiednio.> 

[§ 3. Wypisy aktów notarialnych, wyciągi, odpisy i poświadczenia dokumentów mogą być 

przesłane do sądu drogą elektroniczną, jeżeli notariusz opatrzył je kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.] 

Art. 694
5
. 

§ 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.] 

<§ 2. Postanowienia o wpisie 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. 

Art. 694
6
. 
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[§ 1. Postanowienie co do istoty sprawy wydane zgodnie z wnioskiem nie wymaga 

uzasadnienia.] 

<§ 1. Postanowienie w przedmiocie wpisu oraz złożenia dokumentów do akt 

rejestrowych wydane zgodnie z wnioskiem nie wymaga uzasadnienia.> 

<§ 1
1
. W sprawie innej niż sprawa o wpis do rejestru, w której wnioskodawca jest 

jedynym uczestnikiem postępowania, przepis § 1 stosuje się odpowiednio.> 

§ 2. Sąd rejestrowy z urzędu sporządza uzasadnienie postanowienia co do istoty sprawy, które 

zostało wydane z urzędu. 

<§ 3. Sąd rejestrowy przy doręczeniu postanowienia o wpisie do rejestru spółki, o której 

mowa w art. 38 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym, poucza o treści art. 45 ust. 1b tej ustawy.> 

 

<Art. 694
6a

. 

Po przedstawieniu lub udostępnieniu akt sprawy sądowi drugiej instancji na skutek 

wniesionego środka odwoławczego pisma oraz dokumenty mogą być składane w postaci 

papierowej do czasu zakończenia postępowania przed tym sądem.> 

 

 

Art. 1086. 

§ 1. Komornik obowiązany jest z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia 

zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Jeżeli środki te 

okażą się bezskuteczne, organy Policji przeprowadzą na wniosek komornika czynności w 

celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika. 

§ 2. Dochodzenie, o którym mowa w § 1, powinno być przeprowadzone okresowo w 

odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy. 

§ 3. (uchylony). 

[§ 4. W razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy komornik z urzędu składa 

wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników 

niewypłacalnych. Wniosek komornika nie podlega opłacie sądowej.] 

§ 5. Bezskuteczność egzekucji nie stanowi podstawy umorzenia postępowania. Przepisu art. 

824 § 1 pkt 4 nie stosuje się. 
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USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1201, 1475, 1954 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 138) 

 

<Art. 61a. 

W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez naczelnika 

urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z 

przyczyny określonej w art. 59 § 2, odpowiednio Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości informacje, 

o których mowa w art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149 i …), oraz zmienia 

w tym rejestrze albo usuwa z tego rejestru informacje błędne lub nieaktualne.> 

 

USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 138) 

 

Art. 199a. 

1. Obywatel polski może przyjąć służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej za 

zgodą organu, o którym mowa w art. 199d. 

2. Zgody nie udziela się w razie ogłoszenia mobilizacji, w czasie wojny oraz w razie 

wprowadzenia na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu wojennego lub stanu 

wyjątkowego. 

3. Obywatele polscy, którzy przed ogłoszeniem, zaistnieniem lub wprowadzeniem stanów, o 

których mowa w ust. 2, uzyskali zgodę na przyjęcie służby w obcym wojsku lub obcej 

organizacji wojskowej, mogą pełnić tę służbę przez okres, na jaki zgoda została im 

udzielona, o ile rozpoczęli już pełnienie tej służby. 

4. Obowiązek uzyskiwania zgody, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy obywateli polskich 

będących jednocześnie obywatelami innego państwa, jeżeli stale zamieszkują na jego 

terytorium i zamierzają przyjąć służbę w siłach zbrojnych lub organizacji wojskowej tego 

państwa. 

5. Zgody udziela się wyłącznie na pisemny wniosek obywatela polskiego, który zamierza 

przyjąć służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej, złożony do właściwego 

organu, o którym mowa w art. 199d. 
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6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się: 

1)   zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego; 

2)   zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych; 

3)   zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o braku zaległości z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne; 

4)   zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego o niefigurowaniu w rejestrze 

dłużników niewypłacalnych [.] <;> 

<5) oświadczenie osoby, o której mowa w ust. 5, że nie jest ujawniona w Centralnym 

Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości.> 

 

Art. 199c. 

1. Zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej można udzielić, z 

zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 

1)   służba ta nie narusza interesów Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   służba nie jest zakazana przez prawo międzynarodowe; 

3)   służba nie wpłynie na zadania wykonywane przez Siły Zbrojne; 

4)   nie zachodzi przeszkoda, o której mowa w art. 199b. 

2. Nie udziela się zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej pomimo 

spełnienia warunków określonych w ust. 1, jeżeli obywatel polski, ubiegający się o zgodę: 

1)   został przeniesiony do rezerwy wskutek uznania przez właściwą komisję lekarską za 

niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju (kategoria "D" zdolności 

do czynnej służby wojskowej); 

2)   nie spełnił choćby jednego z obowiązków określonych w art. 31a ust. 2, art. 32 ust. 1 i 

4, art. 34, art. 40, art. 48 ust. 1, art. 52 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 i 3-6, jeżeli do ich 

spełnienia był zobowiązany; 

3)   nie został powołany i nie odbył zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia 

wojskowego, ćwiczeń wojskowych, ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do 

militaryzacji lub służby w obronie cywilnej, z przyczyn leżących po stronie 

obywatela; 

4)   został uznany przez właściwą komisję lekarską za trwale i całkowicie niezdolnego do 

czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w 

czasie wojny (kategoria "E" zdolności do czynnej służby wojskowej); 
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5)   złożył wniosek o przeznaczenie go do służby zastępczej, został przeznaczony do 

służby zastępczej, został skierowany do odbycia służby zastępczej, odbywał służbę 

zastępczą, został przeniesiony do rezerwy po odbyciu służby zastępczej lub bez jej 

odbycia; 

6)   został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę co najmniej jednego roku 

pozbawienia wolności, w tym także z warunkowym zawieszeniem jej wykonania; 

7)   odbywa karę pozbawienia wolności lub oczekuje na jej wykonanie; 

8)   znajduje się w okresie próby w wykonywaniu warunkowo zawieszonej kary 

pozbawienia wolności; 

9)   odbywa karę ograniczenia wolności; 

10)  ma zaległości podatkowe lub zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne; 

[11)  jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych.] 

<11) jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru 

Sądowego lub ujawniony w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości.> 

3. Złożenie wniosku, o którym mowa w art. 199a ust. 5, nie powoduje obowiązku skierowania 

obywatela polskiego ubiegającego się o zgodę do właściwej wojskowej komisji lekarskiej 

w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej. 

 

 

USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 

2018 r. poz. 217) 

Art. 51c. 

1. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy zawierającego 

następujące dane: 

1)   firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres; 

2)   numer w rejestrze przedsiębiorców; 

3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4)   imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy; 

5)   określenie zakresu działalności, która ma być objęta wpisem; 

6)   określenie miejsca lub miejsc, w których będzie wykonywana działalność objęta 

wpisem i daty jej rozpoczęcia; 

7)   oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku: 
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a)  nie ma zaległości podatkowych, 

b)  nie ma zaległości w zakresie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, 

[c)  nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru 

Sądowego.] 

<c) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru 

Sądowego i Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości.> 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca składa oświadczenie 

następującej treści: 

"Oświadczam, że: 

1)   dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i 

płacowych są kompletne i zgodne z prawdą; 

2)   znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym 

okresie przechowywania, określone w rozdziale 4a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.". 

3. Oświadczenie powinno również zawierać: 

1)   firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres; 

2)   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia 

i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi wzór 

wniosku, o którym mowa w ust. 1, zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, 

w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

 

 

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291) 

 

Art. 92. 

§ 1. Akt notarialny powinien zawierać: 

1)   dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żądanie strony - 

godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu; 
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2)   miejsce sporządzenia aktu; 

3)   imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządziła osoba 

wyznaczona do zastępstwa notariusza lub upoważniona do dokonywania czynności 

notarialnych - nadto imię i nazwisko tej osoby; 

4)   imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i 

siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, 

nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich 

przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu 

aktu; 

4a)   jeżeli obejmuje nabycie nieruchomości przez cudzoziemca lub objęcie lub nabycie 

przez niego udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółce handlowej z 

siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku osoby fizycznej - 

informację o jej obywatelstwie, a w przypadku podmiotu z siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej - określenie lub oświadczenie, czy podmiot ten jest 

cudzoziemcem w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o 

nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wraz z uzasadnieniem; 

5)   oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie 

dokumenty; 

6)   stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy 

spisywaniu aktu; 

7)   stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany; 

8)   podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu; 

9)   podpis notariusza. 

§ 2. Jeżeli w akcie bierze udział osoba, która nie umie lub nie może pisać, notariusz 

stwierdza, że osoba ta aktu nie podpisała, i podaje, z jakich powodów. 

§ 3. Jeżeli akt notarialny dotyczy czynności prawnej, akt ten powinien zawierać treści istotne 

dla tej czynności. Ponadto akt notarialny powinien zawierać inne stwierdzenia, których 

potrzeba umieszczenia w akcie wynika z niniejszej ustawy, z przepisów szczególnych 

albo z woli stron. 

§ 4. Jeżeli akt notarialny zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego 

w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa, które może być ujawnione w księdze 

wieczystej bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla 

tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz sporządzający akt 
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notarialny, nie później niż w dniu jego sporządzenia, składa wniosek o wpis w księdze 

wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie 

sądowe. Na żądanie strony czynności notarialnej, wniosek zawiera żądanie dokonania w 

księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną. 

§ 4
1
. Złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej przez notariusza za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe uważa się za złożenie 

wniosku przez stronę czynności notarialnej. 

§ 5. (uchylony). 

§ 6. Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie własności nieruchomości 

dokonane przez osobę, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie art. 1 ust. 1, 2 albo ust. 3 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 oraz z 2015 r. poz. 373 i 524), przed 

upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, notariusz, który sporządził ten akt, jest 

obowiązany przesłać z urzędu jego wypis organowi, który wydał decyzję o 

przekształceniu. 

§ 7. Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie własności nieruchomości lub 

prawa, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o 

odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 786), na których ustanowiono 

zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego ujawnione w księdze wieczystej, 

notariusz, który sporządził ten akt, jest obowiązany przesłać z urzędu jego wypis bankowi, 

którego prawo ujawniono w tej księdze wieczystej. 

§ 8. Jeżeli akt notarialny dotyczy umowy deweloperskiej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy 

z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1468), a deweloper jest właścicielem lub 

wieczystym użytkownikiem nieruchomości, notariusz sporządzający akt notarialny składa 

wniosek o wpis w księdze wieczystej roszczenia nabywcy, o którym mowa w art. 23 ust. 2 

tej ustawy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie 

sądowe. 

§ 9. Jeżeli akt notarialny dotyczy umowy deweloperskiej, o której mowa w art. 3 pkt 5 

ustawy, o której mowa w § 8, a deweloper nie jest właścicielem lub wieczystym 

użytkownikiem nieruchomości, notariusz sporządzający akt notarialny składa wniosek o 

wpis w księdze wieczystej roszczenia nabywcy, o którym mowa w art. 23 ust. 2 tej 
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ustawy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie 

sądowe, jeżeli deweloper przedłoży zgodę właściciela lub wieczystego użytkownika 

nieruchomości na wpis. W przypadku braku zgody notariusz poucza nabywcę o skutkach 

braku wpisu i o treści § 10. 

§ 10. Jeżeli przed przeniesieniem własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, na 

której jest prowadzone albo planowane przedsięwzięcie deweloperskie, o którym mowa w 

art. 3 pkt 6 ustawy, o której mowa w § 8, deweloper zawierał dotyczące tego 

przedsięwzięcia deweloperskiego umowy deweloperskie, o których mowa w art. 3 pkt 5 

tej ustawy, a roszczenia nabywców nie zostały wpisane do księgi wieczystej wskutek 

braku zgody, o której mowa w § 9, notariusz sporządzający akt notarialny przenoszący 

własność lub użytkowanie wieczyste nieruchomości na dewelopera obejmuje wnioskiem, 

o którym mowa w § 4, także żądanie wpisu w księdze wieczystej roszczeń nabywców 

lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych wynikających z umów deweloperskich, 

chyba że wynikające z nich zobowiązania wygasły. 

<§ 11. Jeżeli akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlega złożeniu do 

akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, notariusz poucza strony aktu o sposobie i trybie składania 

wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku 

numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych 

Wypisów Aktów Notarialnych.> 

<Art. 92a. 

§ 1. Krajowa Rada Notarialna prowadzi Centralne Repozytorium Elektronicznych 

Wypisów Aktów Notarialnych, zwane dalej „Repozytorium”, w systemie 

teleinformatycznym, w którym przechowuje się elektroniczne wypisy i wyciągi z 

aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Krajowa Rada Notarialna w zakresie i na zasadach określonych w przepisach 

szczególnych zapewni notariuszom, sądom oraz innym organom państwowym 

uprawnionym na podstawie tych przepisów dostęp do Repozytorium oraz 

bezpieczeństwo Repozytorium, w szczególności ochronę danych zgromadzonych 

w Repozytorium przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem, zmianą lub 

utratą. 
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§ 2. Niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane 

stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego 

elektroniczny wypis w Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

§ 3. Wypisy aktów notarialnych innych niż określone w § 2 umieszcza się 

w Repozytorium, jeżeli wynika to wprost z odrębnych przepisów oraz pozwalają na 

to warunki organizacyjno-techniczne systemu teleinformatycznego. 

§ 4. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do protokołów, o których mowa w art. 80 § 4. 

§ 5. Na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny 

wyciąg z aktu notarialnego, o którym mowa w § 2. 

§ 6. Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium 

notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, 

które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz 

godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza 

zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi 

egzemplarz zawiadomienia. 

§ 7. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji i po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu 

notarialnego, warunki organizacyjno-techniczne ich umieszczania przez notariuszy 

w Repozytorium, ich przechowywania, a także tryb informowania Ministra 

Sprawiedliwości i podmiotów wymienionych w § 1 o ewentualnych przerwach w 

dostępie do Repozytorium, uwzględniając minimalne wymagania dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej, bezpieczeństwo danych, 

w tym ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.”; 

 

<Art. 110a. 

 § 1. W nagłówku elektronicznego wypisu aktu notarialnego zaznacza się, że wydany 

dokument jest wypisem. Elektroniczny wypis aktu notarialnego jest dosłownym 

powtórzeniem oryginału, jednak poprawek i przekreśleń znajdujących się 

w oryginale nie zamieszcza się w wypisie. 
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§ 2. Elektroniczny wypis aktu notarialnego notariusz opatruje kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym i umieszcza w Repozytorium. 

§ 3. Przepisy art. 109 i art. 109a stosuje się odpowiednio.> 

 

 

 

Art. 112. 

§ 1. Do wydawania wyciągów i odpisów stosuje się te same zasady, na jakich wydaje się 

wypisy. 

§ 2. Przepis art. 110 § 3 stosuje się odpowiednio do wyciągów i odpisów. 

<§ 3. Przepis art. 110a stosuje się odpowiednio do elektronicznych wyciągów.> 

 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 200) 

Art. 45. 

1. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, 

o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie 

do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 

i 8. 

1a. W terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym 

odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku 

podatkowym dochodu (poniesionej straty) z: 

1)   kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b; 

2)   pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, 

opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c; 

3)   odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach 

określonych w art. 30e. 

1aa. Podatnicy osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki 

kontrolowane, na zasadach określonych w art. 30f, są obowiązani składać urzędom 

skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z 

zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, o którym mowa w 

art. 30f ust. 7, w terminie do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i 
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w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż 

jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej 

z tych spółek. 

1b. Urzędem skarbowym, o którym mowa w ust. 1-1aa, jest urząd skarbowy, przy pomocy 

którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika 

w ostatnim dniu roku podatkowego wykonuje swoje zadania, a gdy zamieszkanie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem - urząd skarbowy, przy 

pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według ostatniego miejsca 

zamieszkania na jej terytorium wykonuje swoje zadania, z zastrzeżeniem ust. 1c. 

1c. W przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędem skarbowym, o 

którym mowa w ust. 1 i 1a, jest urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje 

zadania. 

2. 
(280)

 (uchylony). 

3. Zeznaniami, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a pkt 2, nie obejmuje się dochodów 

opodatkowanych zgodnie z art. 29-30a, z zastrzeżeniem ust. 3c. 

3a. Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy 

obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości 

lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał 

ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone. 

3b. W zeznaniu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a, wykazuje się należny podatek 

dochodowy, o którym mowa w art. 29-30a, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez 

płatnika. 

3c. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, są obowiązani wykazać kwoty dochodów 

(przychodów) określonych w art. 30a ust. 1 pkt 2, 4 lub 5, od których podatek został 

pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w ust. 1 lub 

1a. 

4. W terminie określonym w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7, podatnicy są obowiązani wpłacić: 

1)   różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w ust. 

1, a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych 

przez płatników; 

2)   należny podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 1; 
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3)   należny podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, 

albo różnicę pomiędzy podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa 

w ust. 1a pkt 2, a sumą należnych za dany rok zaliczek; 

4)   należny podatek wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 3. 

[5. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania 

finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe w terminie 

złożenia zeznania.] 

<5. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia 

sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie finansowe 

w terminie złożenia zeznania w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze 

logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości.> 

5a. Podatnicy, którym właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji 

podatkowej, wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody 

ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, dołączają do zeznania 

sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej. 

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

wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 5a, w celu usprawnienia weryfikacji 

stosowania metody określonej w decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania 

metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, uwzględniający w 

szczególności dane identyfikujące podmioty powiązane, wielkość sprzedaży uzyskanej 

przy zastosowaniu uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, ceny stosowane w 

transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz okres stosowania metody. 

5c. (uchylony). 

5d. (uchylony). 

5e. (uchylony). 

5f. (uchylony). 

5g. (uchylony). 

6. 
(281)

 Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym od dochodów 

podatnika uzyskanych w roku podatkowym, chyba że właściwy organ podatkowy wyda 

decyzję, w której określi inną wysokość podatku. W razie niezłożenia zeznania o 

wysokości osiągniętego dochodu, właściwy organ podatkowy wyda decyzję określającą 

wysokość zobowiązania w podatku dochodowym. 
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7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, jeżeli osiągnęli dochody ze źródeł przychodów 

położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pośrednictwa płatników lub za 

pośrednictwem płatników nieobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku 

lub osiągnęli dochody określone w art. 30b, i zamierzają opuścić terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przed terminem, o którym mowa w ust. 1, są obowiązani złożyć 

zeznania, o których mowa w ust. 1 i 1a, za rok podatkowy przed opuszczeniem terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 7a. 

7a. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, którzy wybrali sposób opodatkowania 

określony w art. 6 ust. 3a, 4a lub w art. 29 ust. 4, składają zeznanie podatkowe w terminie 

określonym w ust. 1. Do zeznania podatkowego podatnicy dołączają certyfikat rezydencji 

dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. 

8. Podatnicy, o których mowa w art. 44 ust. 3d, są obowiązani w ciągu trzech miesięcy po 

przekroczeniu okresu, który zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania 

stanowi warunek wyłączenia z opodatkowania dochodów, złożyć zeznanie o wysokości 

dochodów z pracy uzyskanych w roku poprzedzającym rok podatkowy i wpłacić należny 

podatek. Jeżeli zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed terminem, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym, są obowiązani złożyć zeznanie podatkowe przed 

opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

<8a. Sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 5, Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów 

celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych.> 

9. 
(282)

 Podatnicy obowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody 

lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym 

równowartość 10 000 000 euro, dołączają do rocznego zeznania podatkowego za rok 

podatkowy uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi 

lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z 

którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz 

podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju 

stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. 

10. 
(283)

 Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 9, przelicza się na walutę polską 

po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim 
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dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za który jest składane 

sprawozdanie, o którym mowa w ust. 9. 

11. 
(284)

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

wzór uproszczonego sprawozdania, o którym mowa w ust. 9, uwzględniając informacje 

dotyczące podmiotów powiązanych, rodzaju powiązań z tymi podmiotami, rodzaju i 

przedmiotu transakcji lub innych zdarzeń, zachodzących pomiędzy podmiotami 

powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio 

lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na 

terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, a także kierując się 

potrzebą ułatwienia podatnikom poprawnego sporządzenia tego sprawozdania. 

 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 2343, 2175, 2201 i 2369) 

Art. 27. 

1.  Podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, z 

zastrzeżeniem ust. 1d, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a oraz przepisów ustawy wymienionej w art. 

40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2a, składać urzędom skarbowym 

zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego (straty 

poniesionej) w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym 

terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu 

wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

1c. Zeznanie, o którym mowa w ust. 1, składa się za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. 

1d. 
(216)

 Podatnicy obowiązani do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b, są obowiązani 

w zeznaniu, o którym mowa w ust. 1, wykazać środki trwałe, których wartość stanowi 

podstawę opodatkowania, kwotę należnego i uiszczonego podatku oraz kwotę 

dokonanych odliczeń zgodnie z art. 24b. 

[2. 
(217)

 Podatnicy , a także spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, 

obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu 

skarbowego , za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami 
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Ordynacji podatkowej, sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 

dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis 

uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia 

sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na 

podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.] 

<2. Podatnicy, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, obowiązani do sporządzenia sprawozdania 

finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz ze 

sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia 

zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia sprawozdania z 

badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie 

odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.> 

2a. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągający dochody z działalności prowadzonej 

przez zagraniczne spółki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 24a, są 

obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o 

wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku 

podatkowym, o którym mowa w art. 24a ust. 6, do końca dziewiątego miesiąca 

następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik 

osiąga dochody z więcej niż jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, składa odrębne 

zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek. 

3. Podatnicy, którym właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji 

podatkowej, wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody 

ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, dołączają do zeznania 

sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej. 

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

sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, w celu usprawnienia weryfikacji stosowania 

metody określonej w decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody 

ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, uwzględniający w 

szczególności dane identyfikujące podmioty powiązane, wielkość sprzedaży uzyskanej 

przy zastosowaniu uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, ceny stosowane w 

transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz okres stosowania metody. 
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5. Podatnicy obowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub 

koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym 

równowartość 10 000 000 euro, dołączają do zeznania podatkowego za rok podatkowy 

uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych 

zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi 

zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu 

mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym 

szkodliwą konkurencję podatkową. 

6. (uchylony). 

7. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 5, przelicza się na walutę polską po 

średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim 

dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za który jest składane 

sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5. 

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

uproszczonego sprawozdania, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając informacje 

dotyczące podmiotów powiązanych, rodzaju powiązań z tymi podmiotami, rodzaju i 

przedmiotu transakcji lub innych zdarzeń, zachodzących pomiędzy podmiotami 

powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio 

lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na 

terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, a także kierując się 

potrzebą ułatwienia podatnikom poprawnego sporządzenia tego sprawozdania. 

9. (uchylony). 

 

 

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 i 2201 

oraz z 2018 r. poz. 62) 

Art. 45. 

1. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym 

mowa w art. 12 ust. 2, oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio, z 

zastrzeżeniem ust. 1a i 1b, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku 

finansowego, określone w rozdziale 4. 

1a. Sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów 

zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym 
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z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być 

sporządzane zgodnie z MSR. 

1b. Sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której 

jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z 

MSR, mogą być sporządzane zgodnie z MSR. 

1c. Decyzję w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, przez 

jednostki, o których mowa w ust. 1a oraz 1b, podejmuje organ zatwierdzający. 

1d. Organ zatwierdzający może podjąć decyzję w sprawie zaprzestania stosowania MSR przy 

sporządzaniu sprawozdań finansowych przez jednostki w przypadku ustania okoliczności, 

o których mowa w ust. 1a i 1b. 

1e. Sprawozdania finansowe oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego mogą być sporządzane 

zgodnie z MSR, jeżeli przedsiębiorca ten sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z 

MSR. 

<1f. Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP. 

1g. Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie 

udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

1h. Sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR sporządza się w strukturze 

logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych.> 

2. Sprawozdanie finansowe składa się z: 

1)   bilansu; 

2)   rachunku zysków i strat; 

3)   informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 

3. Sprawozdanie finansowe jednostek określonych w art. 64 ust. 1, podlegające corocznemu 

badaniu, obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, a w 

przypadku funduszy inwestycyjnych - zestawienie zmian w aktywach netto, oraz rachunek 

przepływów pieniężnych, z zastrzeżeniem ust. 3a. 
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3a. Sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego otwartego oraz sprawozdanie 

finansowe specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego nie obejmuje rachunku 

przepływów pieniężnych. 

3b. Sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego oraz alternatywnej spółki 

inwestycyjnej obejmuje dodatkowo zestawienie lokat. 

3c. Sprawozdanie finansowe alternatywnej spółki inwestycyjnej obejmuje dodatkowo 

zestawienie informacji dodatkowych o spółce obejmujące informacje o strukturze 

aktywów i kosztach działalności, wartości aktywów netto i informacje dotyczące wartości 

aktywów netto na prawo uczestnictwa i sposobu jej ustalania, informacje o 

wyemitowanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną instrumentach finansowych lub 

przyznanych uprawnieniach wpływających na ustalenie wartości aktywów netto lub na 

prawa inwestorów oraz informacje dotyczące uprzywilejowania praw uczestnictwa albo 

ograniczenia uprawnień z nich wynikających. 

4. Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki, 

jeżeli obowiązek jego sporządzania wynika z ustawy lub odrębnych przepisów. 

5. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w 

języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu 

do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu 

finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności. 

6. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności emitentów papierów 

wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających ubiegać się lub ubiegających 

się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego sporządza się na podstawie przepisów ustawy, z 

uwzględnieniem przepisów o obrocie papierami wartościowymi. 

 

Art. 49. 

1. W przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw 

ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, 

przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których 

wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki 

kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych 

spółek formie prawnej, oraz w przypadku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych 

otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz alternatywnych spółek 
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inwestycyjnych, kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem 

finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki. 

2. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować istotne informacje o stanie 

majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie 

czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o: 

1)   zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku 

obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego; 

2)   przewidywanym rozwoju jednostki; 

3)   ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju; 

4)   aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej; 

5)   udziałach własnych, w tym: 

a)  przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym, 

b)  liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, 

a w przypadku braku wartości nominalnej - ich wartości księgowej, jak też części 

kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują, 

c)  w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego - równowartości tych udziałów, 

d)  liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w 

razie braku wartości nominalnej - wartości księgowej, jak również części kapitału 

podstawowego, którą te udziały reprezentują; 

6)   posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach); 

7)   instrumentach finansowych w zakresie: 

a)  ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków 

pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka, 

b)  przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, 

łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, 

dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń; 

8)   (uchylony). 

2a. Sprawozdanie z działalności emitenta, którego papiery wartościowe zostały dopuszczone 

do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

powinno zawierać również - jako wyodrębnioną część - oświadczenie o stosowaniu ładu 

korporacyjnego, którego zakres określają przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 

60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
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instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 oraz z 2017 r. poz. 452, 724, 791 i 1089) lub 

regulaminy wydane na podstawie art. 61 tej ustawy. 

2b. Sprawozdanie z działalności specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, 

funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych 

powinno obejmować, z uwzględnieniem art. 105 rozporządzenia delegowanego Komisji 

(UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków 

dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, 

przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1), istotne informacje o 

stanie majątkowym i sytuacji finansowej tych jednostek, w tym ocenę uzyskiwanych 

efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń. 

3. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować również - o ile jest to istotne 

dla oceny rozwoju, wyników i sytuacji jednostki - co najmniej: 

1)   kluczowe finansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki; 

2)   kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki 

oraz informacje dotyczące zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego. 

3a. W przypadku gdy istnieje powiązanie pomiędzy wartościami wykazanymi w rocznym 

sprawozdaniu finansowym a informacjami zawartymi w sprawozdaniu z działalności 

jednostki, sprawozdanie z działalności jednostki powinno zawierać odniesienia do kwot 

wykazanych w sprawozdaniu finansowym, a także dodatkowe wyjaśnienia dotyczące tych 

kwot. 

4. Jednostka mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1 i ust. 1b, która ma obowiązek 

sporządzania sprawozdania z działalności jednostki zgodnie z ust. 1, może nie sporządzać 

tego sprawozdania, pod warunkiem że w informacji dodatkowej, a w przypadku, o którym 

mowa w art. 48 ust. 3, jako informacje uzupełniające do bilansu, przedstawi informacje 

dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych określone w załączniku nr 4 do ustawy. 

5. Jednostka mała, która ma obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności zgodnie z 

ust. 1, może nie sporządzać tego sprawozdania, pod warunkiem że w informacji 

dodatkowej przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów własnych, o których 

mowa w ust. 2 pkt 5. 

6. Jednostka mała i jednostka mikro mogą nie wykazywać w sprawozdaniu z działalności 

wskaźników oraz informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 2. 
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<7. W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w postaci 

elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

 

Art. 55. 

1. Jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, sporządza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

grupy kapitałowej, obejmujące dane jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych 

wszystkich szczebli, bez względu na ich siedzibę, zestawione w taki sposób, jakby grupa 

kapitałowa stanowiła jedną jednostkę; sprawozdaniem tym obejmuje się również dane 

pozostałych jednostek podporządkowanych, zgodnie z zasadami określonymi w 

niniejszym rozdziale. 

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z: 

1)   skonsolidowanego bilansu; 

2)   skonsolidowanego rachunku zysków i strat; 

3)   skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych; 

4)   skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym; 

5)   informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 

[2a. Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z 

działalności grupy kapitałowej, sporządzone odpowiednio według wymogów, o których 

mowa w art. 49 ust. 2-3a, z tym że w przypadku informacji określonych w art. 49 ust. 2 pkt 

5 należy podać informacje o udziałach własnych posiadanych przez jednostkę 

dominującą, jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej oraz osoby działające w ich 

imieniu. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze 

sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie.] 

<2a. Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się 

sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, sporządzone odpowiednio według 

wymogów, o których mowa w art. 49 ust. 2–3a i 7, z tym że w przypadku informacji 

określonych w art. 49 ust. 2 pkt 5 należy podać informacje o udziałach własnych 

posiadanych przez jednostkę dominującą, jednostki wchodzące w skład grupy 

kapitałowej oraz osoby działające w ich imieniu. Sprawozdanie z działalności grupy 
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kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki 

dominującej jako jedno sprawozdanie.> 

2b. Jednostka dominująca będąca: 

1)   jednostką, o której mowa w art. 3 ust. 1e pkt 1-6, oraz 

2)   spółką kapitałową, spółką komandytowo-akcyjną lub taką spółką jawną lub 

komandytową, której wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną 

odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z 

innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz 

3)   jednostką dominującą grupy kapitałowej, jeżeli łączne dane jednostki dominującej 

oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla na dzień bilansowy roku 

obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy: 

a)  po dokonaniu wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, 

przekraczają wielkości, o których mowa w art. 49b ust. 1, albo 

b)  przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, 

przekraczają następujące wielkości: 

–  500 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty 

oraz 

–  102 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego 

lub 204 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i 

produktów za rok obrotowy 

- zawiera dodatkowo w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej - jako 

wyodrębnioną część - oświadczenie grupy kapitałowej na temat informacji 

niefinansowych sporządzone odpowiednio według wymogów określonych w art. 

49b ust. 2-8. 

2c. Jednostka dominująca może nie sporządzać oświadczenia grupy kapitałowej na temat 

informacji niefinansowych pod warunkiem, że wraz ze sprawozdaniem z działalności 

grupy kapitałowej sporządzi odrębnie sprawozdanie grupy kapitałowej na temat 

informacji niefinansowych oraz zamieści je na swojej stronie internetowej w terminie 6 

miesięcy od dnia bilansowego. Jednostka zamieszcza w sprawozdaniu z działalności 

grupy kapitałowej informację o sporządzeniu odrębnego sprawozdania grupy kapitałowej 

zgodnie z wymogami określonymi w art. 49b ust. 2-8. Do sprawozdania grupy 

kapitałowej na temat informacji niefinansowych przepisy art. 4a ust. 1, art. 45 ust. 4 i 5, 

art. 49b ust. 2-8, art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 68 oraz art. 73 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
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2d. Przyjmuje się, że jednostka dominująca, która sporządza oświadczenie grupy kapitałowej 

na temat informacji niefinansowych albo sprawozdanie grupy kapitałowej na temat 

informacji niefinansowych zgodnie z wymogami ustawy, spełnia obowiązek ujawnienia 

wskaźników oraz informacji, o których mowa w art. 49 ust. 3 pkt 2. 

2e. Jednostka będąca jednostką dominującą niższego szczebla może nie sporządzać 

oświadczenia grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych albo sprawozdania 

grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, jeżeli jej jednostka dominująca 

wyższego szczebla mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego sporządza oświadczenie grupy kapitałowej na 

temat informacji niefinansowych albo sprawozdanie grupy kapitałowej na temat 

informacji niefinansowych zgodnie z przepisami prawa państwa Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, któremu podlega, którym obejmie tę jednostkę i jej jednostki zależne 

każdego szczebla. W takim przypadku jednostka ujawnia w sprawozdaniu z działalności 

nazwę i siedzibę jej jednostki dominującej wyższego szczebla, sporządzającej 

oświadczenie albo sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, 

które obejmie tę jednostkę i jej jednostki zależne każdego szczebla. 

3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się również na inny dzień bilansowy, 

jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. 

4. Jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, to do sporządzania 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego stosuje się odpowiednio przepisy 

rozdziałów 4, 4a i 5. 

5. Skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych, o których 

mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów 

rachunkowości (Dz. Urz. WE L 243 z 11.09.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 609, z późn. zm.), oraz banków sporządza się zgodnie z 

MSR. 

6. Skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych 

zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym 

z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być 

sporządzane zgodnie z MSR. 

7. Skonsolidowane sprawozdania finansowe jednostek dominujących niższego szczebla, 

wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca wyższego 
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szczebla sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, mogą być 

sporządzane zgodnie z MSR. 

8. Decyzję w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z 

MSR, przez jednostki, o których mowa w ust. 6 i 7, podejmuje organ zatwierdzający 

jednostki dominującej. 

9. Organ zatwierdzający jednostki dominującej może podjąć decyzję w sprawie zaprzestania 

stosowania MSR przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez 

jednostki w przypadku ustania okoliczności, o których mowa w ust. 6 i 7. 

10. Przepisy ust. 9 stosuje się odpowiednio do jednostek niebędących bankami, o których 

mowa w ust. 5. 

Art. 63c. 

1. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 55 ust. 1, sporządza się na ten sam dzień 

bilansowy i za ten sam rok obrotowy co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej. 

Jeżeli ten sam dzień bilansowy nie może być przyjęty przez poszczególne jednostki grupy 

kapitałowej to konsolidacją można objąć sprawozdanie finansowe sporządzone za inny 

okres roczny niż rok obrotowy, pod warunkiem, że dzień bilansowy tych sprawozdań 

finansowych przypada nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem bilansowym 

przyjętym dla grupy kapitałowej. Dotyczy to również sprawozdań finansowych jednostek, 

dla których stosuje się metodę praw własności. 

2. Jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie później niż 

w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, na który jednostka dominująca sporządza roczne 

sprawozdanie finansowe. 

<2a. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej 

oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

2b. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostek wpisanych do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej 

oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych. Nie dotyczy to sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z 

MSR.> 
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3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe podpisuje kierownik jednostki dominującej oraz 

inne osoby odpowiedzialne za sporządzenie tego sprawozdania. Przepis art. 52 ust. 2 

stosuje się odpowiednio. 

4. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ 

zatwierdzający jednostki dominującej, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia 

bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki 

dominującej. 

<Art. 63k. 

Sprawozdanie z płatności i skonsolidowane sprawozdanie z płatności sporządza się w 

postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

 

[Art. 70a. 

Kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której 

przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok 

obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro i która nie 

stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie art. 2 ust. 2, składa w sądzie 

rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia 

kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego 

sprawozdania finansowego.] 

<Art. 70a. 

Kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, 

której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za 

poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 

euro i która nie stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie art. 2 

ust. 2, składa we właściwym rejestrze sądowym w terminie 6 miesięcy od dnia 

kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia 

rocznego sprawozdania finansowego.> 

 

 

USTAWA z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 125) 
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Art. 2. 

[1. Obwieszczenia lub ogłoszenia dotyczące przedsiębiorców podlegających wpisowi do 

Krajowego Rejestru Sądowego powinny zawierać, poza treścią obwieszczenia lub 

ogłoszenia, datę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer KRS.] 

<1. Obwieszczenia lub ogłoszenia dotyczące przedsiębiorców podlegających wpisowi do 

Krajowego Rejestru Sądowego zawierają, poza treścią obwieszczenia lub ogłoszenia, 

numer KRS.> 

2. Wydawca Monitora Sądowego i Gospodarczego nie ponosi odpowiedzialności za treść 

ogłoszeń i obwieszczeń. 

 

 

USTAWA z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1278) 

Art. 39. 

1. Sąd dokonuje wpisu do rejestru zastawów na wniosek zastawnika lub zastawcy, chyba że 

przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu. Do wniosku należy dołączyć umowę 

zastawniczą albo umowę, z której wynika nabycie przedmiotu zastawu wraz z zastawem 

rejestrowym, albo nabycie udziału we współwłasności przedmiotu zastawu, albo nabycie 

wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym lub jej części lub inny dokument 

stanowiący podstawę wpisu. 

2. Wniosek o wpis do rejestru składa się na urzędowym formularzu. 

[2a. Wnioski składane drogą elektroniczną opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. W aktach przechowuje się wydruk tych wniosków i załączniki 

dokumentów wraz ze wskazaniem osób, które je podpisały.] 

<2a. Wnioski składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W aktach przechowuje się wydruk tych 

wniosków i załączniki dokumentów wraz ze wskazaniem osób, które je podpisały.> 

3. Wniosek nieopłacony podlega zwróceniu. 

4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory urzędowych 

formularzy, odpowiadających wymaganiom przewidzianym dla pism procesowych oraz 

zawierających niezbędne pouczenia dla stron co do sposobu ich wypełniania, wnoszenia i 

skutków niedostosowania wniosku do tych wymagań. 
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5. Urzędowe formularze są udostępniane w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej 

Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Art. 42. 

1. Minister Sprawiedliwości utworzy centralną informację o zastawach rejestrowych. 

2. Zadaniem centralnej informacji o zastawach rejestrowych jest: utworzenie i eksploatacja 

połączeń rejestru zastawów w systemie informatycznym, prowadzenie zbioru informacji z 

rejestru zastawów oraz udzielanie informacji, wydawanie odpisów i zaświadczeń z 

rejestru zastawów. 

[2a. Centralna informacja o zastawach rejestrowych może również udzielać informacji, 

wydawać odpisy i zaświadczenia z rejestru zastawów drogą elektroniczną.] 

<2a. Centralna informacja o zastawach rejestrowych może również udzielać informacji, 

wydawać odpisy i zaświadczenia z rejestru zastawów za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego.> 

3. Odpisy i zaświadczenia wydane w formie papierowej przez centralną informację o 

zastawach rejestrowych mają moc dokumentów urzędowych. 

[3a. Odpisy i zaświadczenia wydane drogą elektroniczną przez centralną informację o 

zastawach rejestrowych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mają moc 

dokumentów urzędowych.] 

<3a. Odpisy i zaświadczenia wydane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

przez centralną informację o zastawach rejestrowych opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, mają moc dokumentów urzędowych.> 

4. Centralna informacja o zastawach rejestrowych pobiera opłaty za udzielanie informacji 

oraz wydawanie odpisów i zaświadczeń. Opłaty te stanowią dochód budżetu państwa. 

4a. Skarb Państwa, państwowe jednostki organizacyjne, jednostki samorządu terytorialnego 

oraz związki międzygminne, związki powiatów, związki powiatowo-gminne i związki 

metropolitalne, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, nie 

ponoszą opłat, o których mowa w ust. 4. 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

[Art. 43a. 

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacyjno-

techniczne dotyczące formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów 
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prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych drogą 

elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych 

wnioskodawcom tą drogą przez sądy oraz centralną informację, kierując się potrzebą 

ułatwienia i upowszechnienia dostępu do rejestru zastawów.] 

<Art. 43a. 

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacyjno-

techniczne dotyczące formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów 

prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i 

informacji doręczanych wnioskodawcom przez sądy oraz centralną informację za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, kierując się potrzebą ułatwienia i 

upowszechnienia dostępu do rejestru zastawów.> 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1277, 1343, 1452 i 1910) 

Art. 94a. 

1. Krajowa Rada Komornicza na podstawie informacji przekazywanych przez rady izb 

komorniczych prowadzi w systemie teleinformatycznym listę komorników, zastępców 

komorników oraz asesorów komorniczych, która zawiera imię i nazwisko, właściwą izbę 

komorniczą, datę i numer decyzji o powołaniu komornika lub asesora komorniczego, datę 

i numer decyzji o odwołaniu komornika lub asesora komorniczego, datę wygaśnięcia 

powołania na stanowisko komornika z mocy prawa, datę i numer zarządzenia o 

wyznaczeniu zastępcy komornika, oraz informacje o zawieszeniu w czynnościach 

zawodowych. 

2. Krajowa Rada Komornicza zapewnia sądom prowadzącym księgi wieczyste dostęp do 

listy, o której mowa w ust. 1, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w celu 

automatycznej weryfikacji komorników, zastępców komorników oraz asesorów 

komorniczych. 

3. Krajowa Rada Komornicza zapewnia Ministrowi Sprawiedliwości dostęp do listy, o której 

mowa w ust. 1, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

<4. Krajowa Rada Komornicza zapewnia dostęp do listy, o której mowa w ust. 1, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego w celu automatycznej weryfikacji 
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komorników, zastępców komorników i asesorów komorniczych wykonujących 

w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości zadania, o których mowa w art. 5 

ust. 2e ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1508 oraz z 2018 r. poz. 149 i …).> 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z 

późn. zm.) 

Art. 274a. 

[§ 1. Organ podatkowy może zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia 

deklaracji lub wezwać do jej złożenia, jeżeli deklaracja nie została złożona mimo takiego 

obowiązku.] 

<§ 1. Organ podatkowy może zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn 

niezłożenia deklaracji lub sprawozdania finansowego lub wezwać do ich złożenia, 

jeżeli nie zostały złożone mimo takiego obowiązku.> 

§ 2. W razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji organ podatkowy może 

wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub 

uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w 

niej zawartych. 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) 

 

Art. 50. 

1. Poczynając od 2006 r., w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, Zakład jest 

zobowiązany przesłać ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r. 

informację o zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach ogółem, o 

których mowa w art. 40 ust. 1, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, 

zwaną dalej "informacją o stanie konta". 

1a. W informacji o stanie konta Zakład podaje dodatkowo wysokość: 

1)   zwaloryzowanego kapitału początkowego według stanu na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku, w przypadku gdy kapitał ten został już ubezpieczonemu 

obliczony; 
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2)   hipotetycznej emerytury, z uwzględnieniem ust. 1b-1f i 2; 

2a)  kwot składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, ogółem, 

zewidencjonowanych na subkoncie, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego 

roku; 

3)   składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających 

odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na 

subkoncie: 

a)  należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, 

b)  wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność 

- za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku, w wysokości nominalnej w podziale na miesiące; 

4)   składek na otwarte fundusze emerytalne, należnych i odprowadzonych; 

5)   składek należnych i wpłaconych zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa 

w art. 40a ust. 4. 

1b. Wysokość hipotetycznej emerytury podaje się ubezpieczonemu, który na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku ukończył co najmniej 35 lat. 

1c. Ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, podaje się informacje o wysokości: 

1)   
(42)

 hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku emerytalnym, wynoszącym 60 

lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e 

według stanu konta ubezpieczonego oraz, 

2)   hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku, o którym mowa w pkt 1, gdyby za 

każdy pełny miesiąc przypadający do osiągnięcia tego wieku na jego koncie była 

ewidencjonowana hipotetyczna kwota składki obliczona przez podzielenie ogólnej 

kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, o których mowa w ust. 1, przez 

wyrażony w miesiącach okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu. 

1d. 
(43)

 Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku emerytalnego, 

wynoszącego 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, brakuje nie więcej niż 5 lat, 

podaje się dodatkowo, poczynając od 2009 r., informacje o wysokości hipotetycznej 

emerytury, jaką by uzyskał w wieku przekraczającym ten wiek o rok, a także dwa, trzy, 

cztery i pięć lat. 
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1e. 
(44)

 Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1b, przekroczył wiek emerytalny, 

wynoszący 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, i nie wystąpił o ustalenie emerytury, 

hipotetyczną emeryturę oblicza się dla jego faktycznego wieku oraz kolejnych pięciu lat. 

1f. Hipotetycznej emerytury nie oblicza się ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, 

któremu ustalono wysokość emerytury na zasadach określonych w art. 26 lub 183 ustawy 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie oblicza się 

hipotetycznej emerytury również w roku, w którym jest przesyłana informacja o stanie 

konta, jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia tego roku do dnia przesłania tej informacji 

ubezpieczonemu ustalono wysokość emerytury na podstawie tych przepisów. 

1g. 
(45)

 Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia, stanowiącego w 

jego przypadku wiek emerytalny, 60 roku życia brakuje nie więcej niż 12 miesięcy, 

podaje się dodatkowo informację o możliwości skorzystania z prawa do okresowej 

emerytury kapitałowej. 

1h. Zakład nie przesyła informacji o stanie konta ubezpieczonym, którzy w systemie 

teleinformatycznym Zakładu utworzyli profil informacyjny. Zakres danych objętych 

informacją o stanie konta Zakład udostępnia tym ubezpieczonym w systemie 

teleinformatycznym w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 1i. 

1i. Informację o stanie konta udostępnia się również w formie pisemnej na żądanie 

ubezpieczonego. 

2. 
(46)

 Wysokości hipotetycznej emerytury oblicza się: 

1)   w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według 

zasad określonych w ust. 1c pkt 1 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa 

w ust. 1, i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 - przez średnie 

dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w 

przypadku mężczyzny lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a wysokość 

hipotetycznej emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym 

wiek 60 lat lub 65 lat - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku; 

2)   w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według 

zasad określonych w ust. 1c pkt 2- przez podzielenie sumy składek, o których mowa w 

ust. 1, i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, zwiększonej o kwotę 

hipotetycznych składek, o których mowa w ust. 1c pkt 2, przez średnie dalsze trwanie 

życia dla osoby w wieku 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzny 

lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a wysokość hipotetycznej emerytury, jaką 
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ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym wiek 60 lat lub 65 lat - przez 

średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku. 

2a. Średnie dalsze trwanie życia ustala się według tablicy trwania życia, ogłaszanej przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu 31 grudnia 

ostatniego roku. 

2b. Informację o stanie konta Zakład przesyła listem zwykłym na adres do korespondencji 

podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 36 ust. 10. 

2c. Jeżeli ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych przez więcej niż 

jednego płatnika składek, informację o stanie konta przesyła się na adres do 

korespondencji podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, które Zakład otrzymał 

jako ostatnie. 

2d. Jeżeli adres do korespondencji jest nieprawidłowy lub niepełny, informację o stanie konta 

Zakład przesyła na podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych adres zamieszkania 

lub adres zameldowania albo na adres zameldowania na pobyt stały uzyskany z rejestru 

PESEL. 

2e. Jeżeli po otrzymaniu informacji o stanie konta ubezpieczony niebędący płatnikiem 

składek stwierdzi, że na jego koncie nie zostały zewidencjonowane wszystkie należne 

składki na ubezpieczenie emerytalne lub zostały zewidencjonowane w niewłaściwej 

wysokości, powinien zgłosić do płatnika tych składek, na piśmie lub do protokołu, 

wniosek o sprostowanie danych przekazanych do Zakładu w dokumentach związanych z 

ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie lub przekazanie brakujących 

dokumentów, zwany dalej "wnioskiem o sprostowanie danych". 

2f. Płatnik składek jest zobowiązany poinformować ubezpieczonego na piśmie o sposobie 

rozpatrzenia wniosku o sprostowanie danych w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania. 

2g. W przypadku uwzględnienia wniosku o sprostowanie danych płatnik składek jest 

zobowiązany skorygować błędny lub uzupełnić brakujący dokument związany z 

ubezpieczeniami społecznymi określony w ustawie, w terminie 30 dni od dnia 

przekazania ubezpieczonemu informacji, o której mowa w ust. 2f. 

2h. W przypadku nieuwzględnienia przez płatnika składek wniosku o sprostowanie danych 

oraz w przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje, ubezpieczony powinien złożyć we 

wskazanej przez Zakład jednostce organizacyjnej Zakładu wniosek o przeprowadzenie 

postępowania wyjaśniającego, przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające 
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wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kopię informacji, 

o której mowa w ust. 2f. 

2i. Postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w ust. 2h, Zakład powinien zakończyć nie 

później niż w ciągu 3 miesięcy, a postępowanie szczególnie skomplikowane - nie później 

niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2h. 

2j. Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być 

udowadniana zeznaniami świadków. 

2k. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego okaże się, że przyczyną 

niezewidencjonowania na koncie ubezpieczonego wszystkich należnych składek na 

ubezpieczenie emerytalne lub zewidencjonowania ich w niewłaściwej wysokości są: 

1)   błędy w danych podanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu 

wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu płatnika 

składek lub w zgłoszeniu wyrejestrowania płatnika składek albo niezłożenie tych 

dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych danych z urzędu bezpośrednio na koncie 

ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, jeżeli uzna to za możliwe, albo po 

złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty lub 

brakujących dokumentów; 

2)   błędy w danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym lub w deklaracji 

rozliczeniowej albo niezłożenie tych dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych 

danych po złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty 

albo brakujących dokumentów. 

2l. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których 

mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od otrzymania z Zakładu zawiadomienia o 

stwierdzonych w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego 

nieprawidłowościach w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi 

określonych w ustawie. 

2m. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których 

mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od dnia: 

1)   uprawomocnienia się decyzji - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w 

drodze decyzji; 

2)   otrzymania protokołu kontroli - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w 

drodze kontroli. 
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2n. W przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje lub uzyskanie korygujących lub 

brakujących dokumentów ubezpieczeniowych nie jest możliwe, Zakład dokonuje korekty 

danych z urzędu bezpośrednio na koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, 

koryguje z urzędu błędy stwierdzone w dokumentach związanych z ubezpieczeniami 

społecznymi określonych w ustawie lub sporządza z urzędu brakujące dokumenty. 

2o. Przepisy ust. 2e-2m stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego będącego płatnikiem 

składek, który po otrzymaniu informacji o stanie konta stwierdzi, że na jego koncie nie 

zostały zewidencjonowane wszystkie wpłacone składki na ubezpieczenie emerytalne lub 

zostały zewidencjonowane w niewłaściwej wysokości. 

3. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na koncie 

płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane sądom, 

prokuratorom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, 

komornikom sądowym, organom egzekucyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 i 

1475), ministrowi właściwemu do spraw rodziny, ministrowi właściwemu do spraw 

zabezpieczenia społecznego, organom realizującym świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze, ośrodkom pomocy 

społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia, 

Komisji Nadzoru Finansowego oraz wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu 

cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych. 

3a. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego będącego uczestnikiem w rozumieniu 

załącznika I lub II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 

str. 470, z późn. zm.), o których mowa w art. 40, i na koncie płatnika składek, o których 

mowa w art. 45, mogą być udostępniane ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 

regionalnego, ministrowi właściwemu do spraw pracy oraz ministrowi właściwemu do 

spraw zabezpieczenia społecznego w celu spełnienia wymogów określonych odpowiednio 

w załączniku I lub II do tego rozporządzenia i w zakresie do tego niezbędnym. 

3c. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego niebędącego uczestnikiem w rozumieniu 

załącznika I lub II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
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1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, o których mowa w art. 40, i na 

koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane ministrowi 

właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu spełnienia wymogów określonych w 

art. 56 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) w zakresie gromadzonym w centralnym systemie 

teleinformatycznym, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 i 1475), wraz z 

informacją o kodzie tytułu zatrudnienia i wysokości składek odprowadzanych z tego 

tytułu. 

4. Dane, o których mowa w ust. 3, udostępnia się także na wniosek osób fizycznych i 

płatników składek, których dotyczą informacje zawarte na kontach, z zastrzeżeniem ust. 5 

i 6. 

4a. Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz decyzje o odmowie wydania 

zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane przez Zakład w postaci 

dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

mogą być wykorzystywane w formie wydruku przez płatnika składek, który je uzyskał. 

4b. Zakład umożliwia weryfikację zaświadczenia lub decyzji, o których mowa w ust. 4a, 

przez udostępnioną przez Zakład stronę internetową, po podaniu: 

1)   danych identyfikujących zaświadczenie albo decyzję; 

2)   typu identyfikatora płatnika składek i jego numeru; 

3)   daty wydania zaświadczenia lub decyzji. 

4c. Wydruki, o których mowa w ust. 4a, mają moc zrównaną z mocą dokumentów 

wydawanych przez Zakład, jeżeli zawierają dane, o których mowa w ust. 4b, 

umożliwiające ich weryfikację w sposób określony w tym przepisie. 
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5. Do czasu otrzymania przez ubezpieczonego pierwszej informacji, o której mowa w ust. 1, 

dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego udostępnia się ustnie na ustny wniosek 

zgłoszony osobiście przez ubezpieczonego, którego dotyczą informacje zawarte na 

koncie, w jednostce organizacyjnej Zakładu. 

6. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, udostępnione ustnie, na wniosek 

ubezpieczonego Zakład potwierdza pisemnie. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3-6, wniosek powinien zawierać: 

1)   w przypadku danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego - imię i nazwisko 

ubezpieczonego oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1; 

2)   w przypadku danych zgromadzonych na koncie płatnika składek - imię i nazwisko lub 

nazwę skróconą płatnika składek oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2. 

8. Zakład nie udostępnia danych, jeżeli wniosek nie zawiera informacji określonych w ust. 7. 

W przypadku, gdy z wnioskiem występuje komornik sądowy, dane, o których mowa w 

ust. 3 udostępnia się w oparciu o informacje zawarte w tym wniosku, chyba że są 

niewystarczające do identyfikacji osoby, której wniosek dotyczy. 

9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie sądom, 

prokuratorom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, 

ministrowi właściwemu do spraw rodziny, ministrowi właściwemu do spraw 

zabezpieczenia społecznego, organom realizującym świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze, ośrodkom pomocy 

społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia, 

Komisji Nadzoru Finansowego, wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców 

w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 

regionalnego w zakresie wynikającym z ust. 3a i 3c. 

10. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się komornikom 

sądowym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji, odpłatnie, chyba że przepisy 

odrębne stanowią inaczej. 

10a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10, nie może przekraczać 2% wysokości 

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia 

kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 

10 na dany rok kalendarzowy. 
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10aa. Opłatę, o której mowa w ust. 10, wnosi się w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez 

Zakład rachunku. 

10ab. Od nieuiszczonej w terminie opłaty, o której mowa w ust. 10, należne są od komornika 

sądowego odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych 

przepisami prawa cywilnego. Odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie 

przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1481) za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. 

10ac. W sprawach o roszczenia z tytułu opłaty, o której mowa w ust. 10, i odsetek, o których 

mowa w ust. 10ab, stosuje się przepisy prawa cywilnego. 

10b. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10, oraz sposób jej wnoszenia, 

uzależniając wysokość opłaty od formy złożenia wniosku, udostępnienia danych i 

wysokości ponoszonych przez Zakład kosztów związanych z udzielaniem informacji, w 

szczególności kosztów wyszukania informacji i sporządzenia zaświadczenia, oraz mając 

na względzie konieczność zapewnienia sprawnego poboru opłaty. 

11. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje Straży Granicznej oraz Państwowej 

Inspekcji Pracy: 

1)   wykaz obejmujący dane płatników, którzy w ostatnim kwartale zgłosili do 

ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego cudzoziemca - w terminie do końca 

ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego 

wykaz dotyczy oraz 

2)   dane ubezpieczonego cudzoziemca - w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego 

wniosku Straży Granicznej lub Państwowej Inspekcji Pracy. 

12. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 1, obejmują: 

1)   numer NIP; 

2)   numer REGON; 

3)   numer PESEL; 

4)   kod rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); 

5)   serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, jeżeli płatnikowi składek nie nadano 

numeru NIP, REGON lub jednego z nich; 

6)   nazwę skróconą; 

7)   imię i nazwisko; 



- 88 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

8)   adres siedziby; 

9)   adres do korespondencji; 

10)  adres miejsca prowadzenia działalności; 

11)  liczbę cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych; 

12)  obywatelstwo cudzoziemca; 

13)  tytuł ubezpieczenia cudzoziemca. 

13. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 2, obejmują: 

1)   rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości; 

2)   numer PESEL, jeżeli został nadany; 

3)   imię i nazwisko, datę urodzenia; 

4)   obywatelstwo; 

5)   płeć; 

6)   adres zameldowania; 

7)   adres zamieszkania; 

8)   adres do korespondencji; 

9)   kod tytułu ubezpieczenia; 

10)  datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych; 

11)  datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych; 

12)  datę wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeń społecznych, wyrejestrowania 

ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych; 

13)  wymiar czasu pracy; 

14)  podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz datę 

opłacenia składki - w przypadku danych przekazywanych do Państwowej Inspekcji 

Pracy. 

14. Zakład udostępnia publicznym służbom zatrudnienia, w postaci elektronicznej, dane 

zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, obejmujące: 

1)   imię i nazwisko, 

2)   datę urodzenia, 

3)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości, 

4)   obywatelstwo, 

5)   kod i nazwę tytułu ubezpieczenia, 

6)   nazwę i dane identyfikacyjne płatnika, 
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7)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych, 

8)   datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego, 

9)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego, 

10)  rodzaje ubezpieczeń wraz z określeniem, czy dobrowolne, czy obowiązkowe, 

11)  wymiar czasu pracy, 

12)  informację o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, 

13)  opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby prowadzące pozarolniczą 

działalność i osoby z nimi współpracujące, 

14)  informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, 

15)  wykazane w imiennym raporcie miesięcznym przerwy w opłacaniu składek, 

16)  wypłacone świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i z ubezpieczenia 

wypadkowego, 

17)  wypłacane świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego i z ubezpieczeń rentowych, 

18)  imię i nazwisko oraz datę uzyskania lub utraty uprawnień do ubezpieczenia 

zdrowotnego przez członka rodziny 

- w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w przepisach o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

14a. Zakład udostępnia publicznym służbom zatrudnienia, w postaci elektronicznej, dane 

zgromadzone na koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, obejmujące: 

1)   numer NIP lub numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli nie nadano tych numerów lub 

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

2)   nazwę skróconą lub imię i nazwisko, 

3)   stan rozliczeń należnych składek na: 

a)  ubezpieczenia społeczne, 

b)  ubezpieczenie zdrowotne, 

c)  Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

d)  Fundusz Emerytur Pomostowych 

- w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w przepisach o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

4)   
(47)

 liczbę ubezpieczonych, 

5)   
(48)

 okres rozliczeniowy. 
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15. Zakład udostępnia powiatowym urzędom pracy i wojewódzkim urzędom pracy, w postaci 

elektronicznej, wykaz obejmujący dane osób ubezpieczonych, wymienionych w art. 6 ust. 

1 pkt 9-9b, które w poprzednim miesiącu zostały zgłoszone do ubezpieczeń społecznych 

lub ubezpieczenia zdrowotnego, także z innych tytułów - w terminie do 10 dnia roboczego 

następnego miesiąca. 

16. Dane, o których mowa w ust. 15, obejmują: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę urodzenia; 

3)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości oraz datę urodzenia i obywatelstwo; 

4)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9-9b; 

5)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9-9b; 

6)   kod tytułu ubezpieczenia. 

17. Zakład udostępnia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz organom 

Krajowej Administracji Skarbowej na ich żądanie dane: 

1)   dotyczące ubezpieczonego: 

a)  numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości, 

b)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu zameldowania - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

c)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu korespondencji - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

d)   numer NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano 

tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu 

osobistego albo paszportu, 

e)  numer płatnika w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

f)  ustalone prawo do emerytury lub renty, 

g)  stopień niepełnosprawności, 

h)  kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 
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i)  okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

j)  wymiar czasu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

k)  okres rozliczeniowy, 

l)  kod tytułu ubezpieczenia, 

m)  informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, 

n)  wymiar czasu pracy, 

o)  kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego, 

p)  podstawa wymiaru składki na: 

-  ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 

-  ubezpieczenie chorobowe, 

-  ubezpieczenie wypadkowe, 

-  ubezpieczenie zdrowotne, 

q)  wysokość składki na: 

-  ubezpieczenie emerytalne, 

-  ubezpieczenia rentowe, 

-  ubezpieczenie chorobowe, 

-  ubezpieczenie wypadkowe, 

-  ubezpieczenie zdrowotne, 

r)  kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu 

opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego, 

s)  kod świadczenia lub kod przerwy wraz z kwotą wypłaty tego świadczenia, 

t)  liczba dni zasiłkowych oraz liczba wypłat; 

2)   dotyczące osób zgłaszanych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego: 

a)  numer PESEL, 

b)  kod stopnia pokrewieństwa albo powinowactwa, 

c)  stopień niepełnosprawności, 

d)  czy pozostaje we wspólnym gospodarstwie z osobą ubezpieczoną; 

3)   dotyczące płatników składek: 

a)   numer NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano 

tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu 

osobistego albo paszportu, 

b)  data powstania obowiązku opłacania składek, 
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c)  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

d)  liczba ubezpieczonych, 

e)  stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe, 

f)  kwota należnych składek na Fundusz Pracy, 

g)  kwota należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

h)  liczba pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur 

Pomostowych, 

i)  liczba stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

j)  suma należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych; 

4)   dotyczące uprawnionych do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń 

wypłacanych przez Zakład na mocy odrębnych przepisów: 

a)  numer PESEL, 

b)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu zamieszkania - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

c)  stopień niezdolności do pracy, 

d)  symbol świadczenia, 

e)  wysokość świadczenia, 

f)  wysokość dodatków przysługujących do świadczenia 

- w celu niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań zmierzających do skutecznego 

poboru należności podatkowych i weryfikacji danych własnych oraz zadań 

analityczno-sprawozdawczych. 

18. Zakład udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rodziny lub ministrowi właściwemu 

do spraw zabezpieczenia społecznego, w postaci elektronicznej, wykaz zawierający dane 

wskazanych przez ministra osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, 

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 

wychowawcze, a także członków ich rodzin, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczeń 

społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, w okresie wskazanym przez ministra 

właściwego do spraw rodziny lub ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego, obejmujące: 

1)   imię i nazwisko, 

2)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - serię i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia, 
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3)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, 

4)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego, 

5)   kod i nazwę tytułu ubezpieczenia, 

6)   okres rozliczeniowy, 

7)   dane dotyczące płatników składek: 

a)  numer NIP, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tego numeru - numer PESEL lub 

serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, 

b)  nazwę skróconą lub imię i nazwisko płatnika składek 

- w celu umożliwienia ośrodkom pomocy społecznej, organom właściwym i wojewodom 

weryfikacji prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych, a także w 

celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny, ministra właściwego 

do spraw zabezpieczenia społecznego oraz wojewodę realizacji świadczeń z pomocy 

społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 

świadczeń wychowawczych przez ośrodki pomocy społecznej, organy właściwe oraz 

wojewodów.
(49)

  

<19. Zakład udziela bezpłatnie sądowi rejestrowemu prowadzącemu postępowania o 

rozwiązanie podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez 

przeprowadzania postępowania likwidacyjnego informacji niezbędnych do ustalenia, 

czy podmiot wpisany do tego rejestru posiada zbywalny majątek i czy faktycznie 

prowadzi działalność.> 

 

 

USTAWA z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 678 i 

1475 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) 

Art. 6. 

1. Prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w 

Rejestrze, przysługuje: 

1)   Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów; 

3)   Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do senatorów; 

3a)  Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów do 

Parlamentu Europejskiego; 
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3b)  Państwowej Komisji Wyborczej, w odniesieniu do kandydatów na Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

3c)  okręgowym komisjom wyborczym w odniesieniu do kandydatów na posłów i 

senatorów oraz kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego; 

3d)  terytorialnym komisjom wyborczym, w odniesieniu do kandydatów na radnych; 

3e)  gminnym komisjom wyborczym, w odniesieniu do kandydatów na wójta, burmistrza i 

prezydenta miasta; 

4)   sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości, w związku 

z prowadzonym postępowaniem; 

5)   Trybunałowi Stanu i Trybunałowi Konstytucyjnemu, w związku z prowadzonymi 

postępowaniami; 

6)   prokuratorom, Policji i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania 

przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności 

sprawdzających w sprawach o wykroczenia, w związku z prowadzonym 

postępowaniem; 

7)    Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, w 

zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonania nałożonych na nie zadań 

określonych w ustawie; 

7a)   (uchylony); 

7b)  Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego lub upoważnionemu przez niego 

przedstawicielowi, w związku z wykonywaniem czynności w ramach nadzoru 

sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego; 

8)   organom wykonującym orzeczenia w postępowaniu karnym, w sprawach o 

przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w sprawach o wykroczenia oraz w 

sprawach nieletnich, w związku z prowadzonym postępowaniem wykonawczym, w 

zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania orzeczenia; 

9)   organom administracji rządowej, organom samorządu terytorialnego oraz innym 

organom wykonującym zadania publiczne, w przypadkach kiedy jest to uzasadnione 

potrzebą wykonania nałożonych na nie zadań, określonych w ustawie; 

10)  pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z 

przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw 

publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, 
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wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej; 

[10a)  osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami 

prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - w przypadkach, w których z 

przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności członków ich organów lub 

wspólników, w odniesieniu do członków lub kandydatów na członków tych organów 

oraz wspólników;] 

<10a) osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami 

prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – w przypadkach, w 

których z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności członków ich organów, 

wspólników lub prokurentów, w odniesieniu do członków lub kandydatów na 

członków tych organów, wspólników lub prokurentów;> 

11)  władzom państw obcych, jeżeli wynika to z ratyfikowanej umowy międzynarodowej, 

a w przypadku braku takiej umowy, pod warunkiem wzajemności; 

12)  organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej w terminie 

nieprzekraczającym 10 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania, a w przypadku, 

gdy zapytanie zostało złożone w celu udzielenia przez te organy informacji osobie 

fizycznej na jej temat, w terminie nieprzekraczającym 20 dni roboczych od dnia 

otrzymania zapytania. 

1a. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3b i 3c, przekazuje się niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 3 dni. 

2. Przepisy ust. 1 pkt 1, 4-9 i 11 stosuje się odpowiednio do uzyskiwania zgromadzonych w 

Rejestrze informacji o podmiotach zbiorowych. 

 

Art. 20a. 

1. Sądom rejestrowym udziela się informacji o osobie, w zakresie określonym w art. 21a 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

687, 996, 1579 i 2175), za pośrednictwem systemu teleinformatycznego: 

1)   po otrzymaniu żądania z tego systemu; 

2)   po wprowadzeniu do Rejestru danych z tego zakresu - z urzędu. 

2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera imię (imiona) i nazwisko osoby oraz 

numer PESEL, o ile go posiada. 
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3. Informacja na żądanie o osobie o wskazanych danych zawiera datę jej wydania oraz 

stwierdzenie, że osoba: 

1)   nie figuruje w Rejestrze w podanym zakresie albo 

2)   figuruje w Rejestrze w podanym zakresie, albo 

3)   więcej osób o takich danych osobowych figuruje w Rejestrze w podanym zakresie. 

4. W przypadku gdy osoba figuruje w Rejestrze, informacja zawiera: 

1)   dane i informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2, 3 i 5; 

2)   informacje o orzeczonych karach, środkach karnych, kompensacyjnych lub przepadku 

i podstawie prawnej ich orzeczenia; 

3)   informacje o okresie próby, zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary 

pozbawienia wolności, skróceniu orzeczonej kary na podstawie art. 75 § 3a Kodeksu 

karnego oraz wykonaniu kar. 

5. Informacja udzielona z urzędu zawiera: 

1)   datę jej wydania; 

2)   imię (imiona) i nazwisko osoby; 

3)   numer PESEL, o ile go posiada; 

4)   dane, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2, 3 i 5; 

5)   informacje o orzeczonych karach, środkach karnych, kompensacyjnych lub przepadku 

i podstawie prawnej ich orzeczenia; 

6)   informacje o okresie próby, zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary 

pozbawienia wolności, skróceniu orzeczonej kary na podstawie art. 75 § 3a Kodeksu 

karnego oraz wykonaniu kar. 

<6. Przepisów ust. 4 pkt 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 nie stosuje się do informacji o osobach 

skazanych za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 

2000 r. – Kodeks spółek handlowych, wobec których wyrok uprawomocnił się po 

dniu 30 września 2018 r.> 

 

 

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1577) 

<Art. 7
1
. 
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§ 1. Jeżeli przepis ustawy tak stanowi, zawarcie umowy spółki lub wykonanie innej 

czynności dotyczącej spółki może nastąpić także przy wykorzystaniu wzorca umowy 

lub innych wzorców udostępnionych w systemie teleinformatycznym. 

§ 2. Czynności, o których mowa w § 1, są wykonywane w systemie teleinformatycznym 

za pośrednictwem konta, o którym mowa w art. 126 § 6 Kodeksu postępowania 

cywilnego, służącego do wnoszenia pism procesowych w postępowaniu 

rejestrowym.> 

 

Art. 18. 

§ 1. Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być 

tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

[§ 2. Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem 

osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w 

przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585
(2)

, art. 587, art. 

590 i w art. 591 ustawy. 

§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 2, ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia 

się wyroku skazującego, jednakże nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech 

lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary.] 

<§ 2. Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, 

likwidatorem albo prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII 

Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy. 

§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 2, ustaje z upływem piątego roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie 

skazania.> 

§ 4. W terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w § 2, 

skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie go z zakazu 

pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Nie 

dotyczy to przestępstw popełnionych umyślnie. Sąd rozstrzyga o wniosku, wydając 

postanowienie. 

<§ 5. Przepisy § 1–4 stosuje się do członka zarządu spółki partnerskiej oraz członka 

rady nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej.> 
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Art. 23
1
. 

§ 1. Umowa spółki jawnej może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy. 

§ 2. Zawarcie umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia 

formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP. 

§ 3. Umowa spółki jawnej, o której mowa w § 1, jest zawarta po wprowadzeniu do systemu 

teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia 

ich podpisami elektronicznymi wspólników. 

§ 4. Umowa spółki jawnej, o której mowa w § 1, może być również zmieniona, w zakresie 

postanowień zmiennych umowy, przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej 

umowę spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Przepis § 2 stosuje się 

odpowiednio. Jeżeli umowa nie jest zmieniana przy wykorzystaniu wzorca uchwały, 

zmiana następuje przez sporządzenie nowego tekstu umowy spółki. 

§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzorzec umowy oraz 

wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki jawnej, a także wzorce innych uchwał i 

czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, mając na względzie potrzebę 

ułatwienia zakładania spółek, zapewnienia sprawności postępowania przy ich zakładaniu 

oraz sprawności postępowania sądowego w przedmiocie ich rejestracji, wdrożenia 

ułatwień w ich funkcjonowaniu, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i 

pewności obrotu gospodarczego. 

[§ 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania konta w systemie 

teleinformatycznym, sposób korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w 

nim czynności związanych z zawiązaniem spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy 

oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, mając na względzie 

potrzebę ułatwienia zakładania i funkcjonowania spółek, zapewnienia sprawności 

postępowania oraz ochrony bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego, a także 

konieczność zabezpieczenia danych zgromadzonych w systemie, w tym danych 

osobowych.] 

Art. 106
1
. 

§ 1. Umowa spółki komandytowej może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca 

umowy. 
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§ 2. Zawarcie umowy spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga 

wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i 

opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

§ 3. Umowa spółki komandytowej, o której mowa w § 1, jest zawarta po wprowadzeniu do 

systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą 

opatrzenia ich podpisami elektronicznymi wspólników. 

§ 4. Umowa spółki komandytowej, o której mowa w § 1, może być również zmieniona, w 

zakresie postanowień zmiennych umowy, przy wykorzystaniu wzorca uchwały 

zmieniającej umowę spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Przepis § 2 

stosuje się odpowiednio. Jeżeli umowa nie jest zmieniana przy wykorzystaniu wzorca 

uchwały, zmiana następuje przez sporządzenie nowego tekstu umowy spółki. 

§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzorzec umowy oraz 

wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki komandytowej, a także wzorce innych 

uchwał i czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, mając na względzie 

potrzebę ułatwienia zakładania spółek, zapewnienia sprawności postępowania przy ich 

zakładaniu oraz sprawności postępowania sądowego w przedmiocie ich rejestracji, 

wdrożenia ułatwień w ich funkcjonowaniu, a także konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego. 

[§ 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania konta w systemie 

teleinformatycznym, sposób korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w 

nim czynności związanych z zawiązaniem spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca 

umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, mając na 

względzie potrzebę ułatwienia zakładania spółek, zapewnienia sprawności postępowania 

oraz ochrony bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego, a także konieczność 

zabezpieczenia danych zgromadzonych w systemie, w tym danych osobowych.] 

 

Art. 157
1
. 

§ 1. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawarta również przy 

wykorzystaniu wzorca umowy. 

§ 2. Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca 

umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie 
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teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

§ 3. Umowa, o której mowa w § 1, zawarta jest po wprowadzeniu do systemu 

teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia 

ich podpisem elektronicznym. 

§ 4. (uchylony). 

§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzorzec umowy oraz 

wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także 

wzorce innych uchwał i czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, mając 

na względzie potrzebę ułatwienia zakładania spółek, zapewnienia sprawności 

postępowania przy ich zakładaniu oraz sprawności postępowania sądowego w 

przedmiocie ich rejestracji, wdrożenia ułatwień w ich funkcjonowaniu, a także 

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego. 

[§ 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania konta w systemie 

teleinformatycznym, sposób korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w 

nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy 

wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie 

teleinformatycznym, mając na względzie ułatwienie zakładania i funkcjonowania spółek, 

potrzebę zapewnienia sprawności postępowania oraz ochrony bezpieczeństwa i pewności 

obrotu gospodarczego, a także zabezpieczenia danych zgromadzonych w systemie, w tym 

danych osobowych.] 

Art. 167. 

§ 1. Do zgłoszenia spółki należy dołączyć: 

1)   umowę spółki; 

2)   oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w całości 

przez wszystkich wspólników, 

3)   jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający 

umowę spółki, dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem składu osobowego. 

§ 2. Jednocześnie ze zgłoszeniem należy złożyć podpisaną przez wszystkich członków 

zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i 

wartości nominalnej udziałów każdego z nich. 
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[§ 3. Adresy członków zarządu należy dołączyć do zgłoszenia spółki oraz zmian w jej składzie 

osobowym, a także w przypadku każdorazowej zmiany adresu. Do chwili zgłoszenia 

zmiany adresu adres zgłoszony do rejestru jest adresem, na który dokonuje się doręczeń 

dla członka zarządu.] 

§ 4. Przepisów § 1-3 nie stosuje się do zgłoszenia spółki, której umowę zawarto przy 

wykorzystaniu wzorca umowy. Do zgłoszenia tej spółki należy dołączyć, sporządzone na 

formularzach udostępnianych w systemie teleinformatycznym: 

1)   umowę spółki opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP; 

2)   listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i 

wartości nominalnej udziałów każdego z nich, opatrzoną przez każdego z członków 

zarządu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP; 

3)   oświadczenie wszystkich członków zarządu opatrzone przez każdego z nich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały 

przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeżeli wkłady zostały wniesione 

najpóźniej w chwili zgłoszenia spółki. 

§ 5. Zarząd spółki, o której mowa w § 4, w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru, 

składa do sądu rejestrowego: 

1)   oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału 

zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeżeli 

oświadczenie takie nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki; 

2)   (uchylony). 

Art. 210. 

§ 1. W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje 

rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. 

§ 1
1
. Uchwała o powołaniu pełnomocnika, o którym mowa w § 1, powołanego w celu 

zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki, która ma zostać zawarta przy wykorzystaniu 

wzorca umowy, może być podjęta przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie 

teleinformatycznym. 

[§ 2. W przypadku gdy wspólnik, o którym mowa w art. 173 § 1, jest zarazem jedynym 

członkiem zarządu, przepisu § 1 nie stosuje się. Czynność prawna między tym wspólnikiem 
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a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym 

dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając 

wypis aktu notarialnego.] 

<§ 2. W przypadku gdy wspólnik, o którym mowa w art. 173 § 1, jest zarazem jedynym 

członkiem zarządu, przepisu § 1 nie stosuje się. Czynność prawna między tym 

wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. 

O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd 

rejestrowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.> 

§ 3. Wymogu zachowania formy aktu notarialnego, o którym mowa w § 2, nie stosuje się do 

czynności prawnej dokonywanej przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie 

teleinformatycznym. 

 

Art. 379. 

§ 1. W umowie między spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim spółkę 

reprezentuje rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia. 

§ 1
1
. Uchwała o powołaniu pełnomocnika, o którym mowa w § 1, powołanego w celu 

zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki, która ma zostać zawarta przy wykorzystaniu 

wzorca umowy, może być podjęta przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie 

teleinformatycznym. 

[§ 2. W przypadku gdy akcjonariusz, o którym mowa w art. 303 § 2, jest zarazem jedynym 

członkiem zarządu, przepisu § 1 nie stosuje się. Czynność prawna między tym 

akcjonariuszem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O 

każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, 

przesyłając wypis aktu notarialnego.] 

<§ 2. W przypadku gdy akcjonariusz, o którym mowa w art. 303 § 2, jest zarazem 

jedynym członkiem zarządu, przepisu § 1 nie stosuje się. Czynność prawna między 

tym akcjonariuszem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu 

notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz 

zawiadamia sąd rejestrowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.> 

§ 3. Wymogu zachowania formy aktu notarialnego, o którym mowa w § 2, nie stosuje się do 

czynności prawnej dokonywanej przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie 

teleinformatycznym. 

Art. 516
13

. 
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§ 1. Zarząd spółki przejmującej lub zarządy albo organy administrujące spółek łączących się 

w drodze zawiązania nowej spółki zgłaszają połączenie transgraniczne do sądu 

rejestrowego właściwego według siedziby spółki przejmującej lub spółki nowo 

zawiązanej w celu wpisania do rejestru. 

§ 2. Do zgłoszenia należy dołączyć: 

1)   zaświadczenia organów właściwych dla łączących się spółek o zgodności połączenia 

transgranicznego z prawem właściwym dla każdej z łączących się spółek w zakresie 

procedury podlegającej temu prawu, wydane nie wcześniej niż w terminie sześciu 

miesięcy od dnia zgłoszenia; 

2)   plan połączenia; 

3)   odpisy uchwał o połączeniu; 

4)   porozumienie określające warunki uczestnictwa pracowników, jeżeli jest ono 

wymagane. 

§ 3. Sąd rejestrowy bada w szczególności, czy łączące się spółki zatwierdziły plan połączenia 

na tych samych warunkach oraz, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, czy zostały 

określone warunki uczestnictwa pracowników. 

[§ 4. Sąd rejestrowy niezwłocznie zawiadamia o wpisie połączenia do rejestru organ 

rejestrowy właściwy dla spółki przejmowanej bądź każdej ze spółek łączących się przez 

zawiązanie nowej spółki.] 

 

USTAWA z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i 

technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 290 oraz z 

2018 r. poz. 138) 

Art. 8. 

1. Koncesji udziela się: 

1)   osobie fizycznej, która: 

a)  posiada obywatelstwo: 

–  polskie, 

–  innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
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–   innego państwa, jeżeli otrzymała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie 

na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii 

Europejskiej albo na zasadzie wzajemności, o ile umowy międzynarodowe 

ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską nie stanowią inaczej, 

b)  ukończyła 25 lat, albo 21 lat - w przypadku rusznikarzy, 

c)  
(2)

 posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, 

d)  udokumentowała przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania 

działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 

wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym, 

e)  ma pełną zdolność do czynności prawnych, 

f)  nie wykazuje zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 

1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr z 2016 r. poz. 546, 960 i 1245) 

oraz istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, 

g)  nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe, 

h)  nie jest objęta toczącym się przeciwko niej postępowaniem w sprawach o umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe; 

2)   przedsiębiorcy innemu niż osoba fizyczna, jeżeli co najmniej dwie osoby będące 

członkami organu zarządzającego przedsiębiorstwa albo członek organu 

zarządzającego przedsiębiorstwa i ustanowiony przez ten organ do kierowania 

działalnością określoną w koncesji prokurent lub pełnomocnik spełniają warunki 

określone w pkt 1, z tym że warunek, o którym mowa w pkt 1 lit. g i h, dotyczy także 

wspólników spółki, członków organu zarządzającego, prokurentów oraz udziałowców 

lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 20% udziałów lub akcji. 

2. Koncesji udziela się przedsiębiorcy, który: 

[1)   nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez 

Krajowy Rejestr Sądowy;] 

<1) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru 

Sądowego oraz nie jest ujawniony w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i 

Upadłości;> 
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2)   udokumentował możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, 

zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej objętej koncesją 

poprzez dołączenie opinii, o których mowa w art. 9. 

3. Wymóg, o którym mowa w: 

1)   ust. 1 pkt 1 lit. c - nie dotyczy rusznikarzy; 

2)   ust. 2 pkt 2 - nie dotyczy przedsiębiorcy wykonującego pośrednictwo lub obrót bez 

prawa magazynowania. 

4. Potwierdzeniem przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania 

działalnością gospodarczą w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1, jest odbycie 

szkolenia na koszt osoby szkolącej się. 

Art. 12. 

1. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać: 

1)   firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres oraz adres wykonywania działalności 

gospodarczej; 

2)    numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację 

o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile 

przedsiębiorca taki numer albo taką informację posiada; 

3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4)   określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona 

koncesja; 

5)   wnioskowany czas, na jaki ma być udzielona koncesja; 

6)   wskazanie planowanej daty rozpoczęcia działalności; 

7)   dane osobowe przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, a w przypadku 

przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, dane członków organu 

zarządzającego przedsiębiorcy, prokurentów i pełnomocników, zawierające: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  datę i miejsce urodzenia, 

c)  obywatelstwo, 

d)  numer PESEL, a w przypadku osoby posiadającej obywatelstwo innego państwa, serię 

i numer paszportu lub w stosunku do obywateli innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 
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Gospodarczym, serię i numer innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo i 

tożsamość, 

e)  adresy zameldowania na pobyt stały i czasowy; 

[8)   zaświadczenie albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników 

niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.] 

<8) zaświadczenie albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników 

niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego i braku ujawnienia w 

Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości.> 

1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć w 

szczególności następujące dokumenty: 

1)   potwierdzające posiadane wykształcenie i przygotowanie zawodowe osób, o których 

mowa w art. 8 ust. 1; 

2)   określające formę prawną wnioskodawcy, w szczególności statut lub umowę spółki 

albo inny przewidziany przepisami prawa dokument dotyczący ustanowienia 

działalności gospodarczej i organizacji przedsiębiorcy; 

3)   (uchylony); 

4)   oświadczenie wskazujące osoby, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, a także 

oświadczenia tych osób o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; 

5)   listę udziałowców lub akcjonariuszy oraz wielkość znacznych pakietów akcji, o 

których mowa w przepisach rozdziału 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1639), posiadanych przez udziałowców lub akcjonariuszy; 

6)   zaświadczenia o niekaralności osób wymienionych w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe 

i oświadczenia tych osób, że nie są prowadzone przeciwko nim postępowania, o 

których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. h; 

7)   (uchylony); 
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8)   orzeczenie lekarskie i psychologiczne, stwierdzające brak przeciwwskazań do 

wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą, określoną w koncesji; 

9)   opinie, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2; 

10)  zaświadczenie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska, stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne 

przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej spełniają wymagania 

określone odpowiednio w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i 

ochronie środowiska. 

2a. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, przedsiębiorca składa w formie oryginału, 

poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia. 

3. Przedsiębiorca może dołączyć do wniosku o udzielenie koncesji także inne dokumenty 

mogące mieć istotne znaczenie dla rozpatrzenia wniosku. 

4. Organ koncesyjny może zażądać od przedsiębiorcy innych dokumentów niż określone w 

ust. 2 lub dodatkowych informacji uzupełniających, jeżeli w toku postępowania okaże się, 

że ze względu na obronność, bezpieczeństwo państwa lub inny ważny interes publiczny są 

one niezbędne do rozpatrzenia wniosku. 

5. Organy, o których mowa w art. 7 ust. 2, mają prawo żądać od przedsiębiorcy ubiegającego 

się o udzielenie koncesji, udzielenia informacji niezbędnych do sprawdzenia danych 

zawartych we wniosku o udzielenie koncesji oraz dokonać sprawdzenia faktów w celu 

stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania planowanej działalności 

gospodarczej. 

 

 

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 556 

oraz z 2018 r. poz. 138) 

Art. 15. 

Przedsiębiorca może wykonywać działalność, o której mowa w art. 3, jeżeli: 

1)   posiada licencję: 

a)  przedsiębiorca lub ustanowiony przez niego pełnomocnik - w przypadku przedsiębiorcy 

będącego osobą fizyczną, 
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b)  co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy lub pełnomocnik 

ustanowiony przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością detektywistyczną - w 

przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną; 

[2)   nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;] 

<2) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru 

Sądowego oraz nie jest ujawniony w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i 

Upadłości;> 

3)   osoby nieposiadające licencji, wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy 

oraz ustanowieni przez ten organ prokurenci oraz przedsiębiorca będący osobą fizyczną 

nie byli karani za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe; 

4)   zawarł umowę ubezpieczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1. 

 

 

USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 283 oraz z 2018 r. poz. 138) 

 

Art. 11. 

1. Pozwolenia udziela się: 

1)   przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, który: 

a)  
(5)

 posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, 

b)  ma pełną zdolność do czynności prawnych, 

c)  nie wykazuje zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 

1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546, 960 i 1245), oraz 

istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, 

d)  nie był skazany prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o 

takie przestępstwo lub wykroczenie, 

[e)  nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez 

Krajowy Rejestr Sądowy,] 

<e) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru 

Sądowego i nie jest ujawniony w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i 

Upadłości,> 



- 109 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

f)  udokumentował możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, o 

których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4, poprzez dołączenie opinii, o której mowa w art. 

12, 

g)  zatrudnia osoby spełniające warunki, o których mowa w art. 19, w zakresie dostępu do 

materiałów wybuchowych; 

2)   przedsiębiorcy innemu niż osoba fizyczna. 

2. Pozwolenia udziela się przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli: 

[1)   nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez 

Krajowy Rejestr Sądowy;] 

<1) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru 

Sądowego i nie jest ujawniony w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i 

Upadłości;> 

2)   udokumentował możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, o 

których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4, poprzez dołączenie opinii, o której mowa w art. 

12; 

3)   zatrudnia osoby spełniające warunki, o których mowa w art. 19, w zakresie dostępu do 

materiałów wybuchowych. 

3. Wymagania, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio do jednostek naukowych. 

 

Art. 14. 

1. Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać: 

1)   oznaczenie wnioskodawcy, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania; 

2)    dane osobowe przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1, w przypadku 

przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, albo jednostki naukowej - 

członków organu zarządzającego, prokurentów i pełnomocników, zawierające imię i 

nazwisko, datę i miejsce urodzenia i numer PESEL, a w przypadku osoby posiadającej 

obywatelstwo innego państwa - serię i numer paszportu oraz adres miejsca 

zamieszkania; 

2a)   numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile 

przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

3)   określenie celu nabycia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego, warunków i miejsca ich przechowywania, a także zakresu prac, do jakich 

będą one używane; 
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4)   określenie rodzaju i ilości materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego, jakie mogą być nabywane lub przechowywane w okresie roku; 

4a)   określenie rodzaju i ilości wytwarzanych materiałów wybuchowych metodą in situ. 

5)   (uchylony). 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć następujące dokumenty: 

1)   określające formę prawną wnioskodawcy, w szczególności statut lub umowę; 

2)   (uchylony); 

3)   oświadczenie wskazujące osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, a także oświadczenia 

tych osób o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; 

4)   zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 

lit. d; 

[5)   odpis albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych 

Krajowego Rejestru Sądowego;] 

<5) odpis albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych 

Krajowego Rejestru Sądowego i braku ujawnienia w Centralnym Rejestrze 

Restrukturyzacji i Upadłości;> 

6)   orzeczenie lekarskie i psychologiczne w zakresie, o jakim mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 

lit. c; 

7)   opinię, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz ust. 2 pkt 2; 

8)   zaświadczenie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska, stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne, o których 

mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 4, spełniają wymagania określone odpowiednio w 

przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i ochronie środowiska. 

2a. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 8, nie jest wymagane, jeżeli wniosek dotyczy 

przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w 

podziemnych składach przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą, o której 

mowa w art. 10 ust. 2. 

2b. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 5, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
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3. Wnioskodawca może dołączyć do wniosku o udzielenie pozwolenia także inne dokumenty 

mogące mieć istotne znaczenie dla rozpatrzenia wniosku. 

4. Wojewoda może zażądać od wnioskodawcy innych dokumentów niż określone w ust. 2 lub 

dodatkowych informacji uzupełniających, jeżeli w toku postępowania o wydanie 

pozwolenia okaże się, że ze względu na obronność, bezpieczeństwo państwa lub inny 

ważny interes publiczny są one niezbędne do rozpatrzenia wniosku. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o 

wydanie pozwolenia, uwzględniając obowiązek zawarcia w nim informacji, o których 

mowa w ust. 1, oraz mając na celu ujednolicenie i ułatwienie poprawnego sporządzenia 

wniosku. 

 

 

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491) 

 

Art. 13. 

1. Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie 

wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie 

tych kosztów. 

2. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek 

dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem 

skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie 

wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. 

2a. Oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd ustala, czy materiał zgromadzony w 

sprawie daje podstawę do rozwiązania podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru 

Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. 

3. Jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że obciążenia majątku dłużnika są bezskuteczne 

według przepisów ustawy albo gdy dokonane zostały w celu pokrzywdzenia wierzycieli, 

jak również jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że dłużnik dokonał innych czynności 

prawnych bezskutecznych według przepisów ustawy, którymi wyzbył się majątku 

wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania, a okoliczności sprawy wskazują, 

że zastosowanie przepisów o bezskuteczności i zaskarżaniu czynności upadłego 

doprowadzi do uzyskania majątku o wartości przekraczającej przewidywaną wysokość 

kosztów, przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się. 
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4. Postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie ust. 1 lub 2 

obwieszcza się. 

<5. W postanowieniu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości wymienia się imiona i 

nazwiska wspólników ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym 

swoim majątkiem albo ich nazwy lub firmy, numery PESEL, jeżeli zostały nadane, a 

w przypadku cudzoziemców – serie i numery paszportów oraz nazwy krajów 

wydających albo numery identyfikacyjne REGON oraz numery w Krajowym 

Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze lub ewidencji.> 

 

Art. 20. 

1. Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli 

osobistych. 

2. Wniosek mogą zgłosić również: 

1)   w stosunku do spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki 

komandytowo-akcyjnej - każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za 

zobowiązania spółki; 

2)    w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - każdy, kto 

na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw 

dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami; 

3)   w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego - także organ założycielski; 

4)    w stosunku do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa - także pełnomocnik Rządu, 

państwowa osoba prawna, organ lub inna jednostka uprawniona do wykonywania 

praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa; 

5)   w stosunku do osoby prawnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki 

komandytowej i komandytowo-akcyjnej, będących w stanie likwidacji - każdy z 

likwidatorów; 

[6)   w stosunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - kurator 

ustanowiony na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 

Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, 1089 i 1133);] 

<6) w stosunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – 

kurator ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny;> 
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7)   w stosunku do dłużnika, któremu została udzielona pomoc publiczna o wartości 

przekraczającej 100 000 euro - organ udzielający pomocy; 

8)    w stosunku do dłużnika, wobec którego prowadzona jest egzekucja przez zarząd 

przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie Kodeksu 

postępowania cywilnego - zarządca ustanowiony w tym postępowaniu. 

 

Art. 26
1
. 

[1. Jeżeli dłużnik nie ma zdolności procesowej i nie działa za niego przedstawiciel ustawowy, 

a także gdy w składzie organów dłużnika będącego osobą prawną lub jednostką 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje 

zdolność prawną, zachodzą braki uniemożliwiające ich działanie, sąd upadłościowy 

ustanawia dla niego kuratora. Kuratora ustanowionego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym albo na podstawie art. 42 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, powołuje się na kuratora, o którym 

mowa w niniejszym przepisie.] 

<1. Jeżeli dłużnik nie ma zdolności procesowej i nie działa za niego przedstawiciel 

ustawowy, a także gdy w składzie organów dłużnika będącego osobą prawną lub 

jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa 

przyznaje zdolność prawną, zachodzą braki uniemożliwiające ich działanie, sąd 

upadłościowy ustanawia dla niego kuratora. Kuratora ustanowionego na podstawie 

art. 42 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny powołuje się na 

kuratora, o którym mowa w niniejszym przepisie.> 

2. Ustanowienie kuratora nie stanowi przeszkody do usunięcia, na podstawie zasad ogólnych, 

braku zdolności procesowej albo braków w składzie organów uniemożliwiających ich 

działanie. 

[3. Wynagrodzenie kuratora ustala sąd w wysokości stosownej do nakładu pracy kuratora. 

Wynagrodzenie kuratora obowiązanego do rozliczenia podatku od towarów i usług 

podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie z obowiązującą 

stawką tego podatku. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.] 

<3. Wynagrodzenie kuratora ustanowionego na podstawie ust. 1 ustala sędzia-komisarz 

w wysokości stosownej do nakładu pracy kuratora, stosując odpowiednio przepisy 

wykonawcze wydane na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o 

kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623 oraz z 2017 r. 
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poz. 85, 1557 i 2180 oraz z 2018 r. poz. …). Wynagrodzenie kuratora obowiązanego 

do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od 

towarów i usług. Na postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia oraz zwrotu 

wydatków przysługuje zażalenie. Zażalenie przysługuje również kuratorowi.> 

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku śmierci dłużnika po złożeniu 

wniosku o ogłoszenie upadłości. 

 

Art. 51. 

1. Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu 

upadłości, w którym: 

[1)    wymienia imię i nazwisko dłużnika (upadłego) albo jego nazwę, miejsce 

zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jego 

jednoznaczną identyfikację;] 

<1) wymienia imię i nazwisko dłużnika (upadłego) albo jego nazwę, miejsce 

zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego 

jednoznaczną identyfikację, a także imiona i nazwiska wspólników ponoszących 

odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem albo ich nazwy 

lub firmy, numery PESEL, jeżeli zostały nadane, a w przypadku cudzoziemców – 

serie i numery paszportów oraz nazwy krajów wydających albo numery 

identyfikacyjne REGON oraz numery w Krajowym Rejestrze Sądowym lub 

w innym rejestrze lub ewidencji;> 

2)    (uchylony); 

3)    (uchylony); 

4)    wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni 

od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; 

5)    wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na 

nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w 

księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia 

obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty 

prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 

6)    wyznacza sędziego-komisarza i zastępcę sędziego-komisarza oraz syndyka; 
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7)   oznacza godzinę wydania postanowienia, jeżeli upadły jest uczestnikiem 

podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu 

płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy, o 

której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4, lub niebędącym uczestnikiem podmiotem 

prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy. 

2. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, 

chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

2a. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości wskazuje się podstawę jurysdykcji sądów 

polskich. Jeżeli zastosowanie ma rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 

2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, str. 

1), w postanowieniu określa się również, czy postępowanie ma charakter główny, czy 

uboczny. 

Art. 187. 

[1. Jeżeli upadły nie ma zdolności procesowej i nie działa za niego przedstawiciel ustawowy, 

a także gdy w składzie organów upadłego będącego osobą prawną lub inną jednostką 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje 

zdolność prawną, zachodzą braki uniemożliwiające ich działanie, sędzia-komisarz 

ustanawia dla niego kuratora, który działa za upadłego w postępowaniu upadłościowym. 

Jeżeli dla upadłego ustanowiono kuratora na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, kuratora tego powołuje się na kuratora, 

o którym mowa w niniejszym przepisie.] 

<1. Jeżeli upadły nie ma zdolności procesowej i nie działa za niego przedstawiciel 

ustawowy, a także gdy w składzie organów upadłego będącego osobą prawną lub 

jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa 

przyznaje zdolność prawną, zachodzą braki uniemożliwiające ich działanie, sędzia-

komisarz ustanawia dla niego kuratora, który działa za upadłego w postępowaniu 

upadłościowym. Jeżeli dla upadłego ustanowiono kuratora na podstawie art. 42 § 1 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tego kuratora powołuje się na 

kuratora, o którym mowa w niniejszym przepisie.> 

2. Ustanowienie kuratora na podstawie przepisu ust. 1 nie stanowi przeszkody do usunięcia, 

według zasad ogólnych, braku zdolności procesowej albo braków w składzie organów 

uniemożliwiających ich działanie. Z chwilą ich uzupełnienia ustanowienie kuratora 

według przepisów niniejszego rozdziału traci moc. 
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3. Wobec kuratora nie stosuje się środków przymusu. Kurator ponosi odpowiedzialność za 

szkodę tak jak syndyk. 

[4. Wynagrodzenie kuratora ustanowionego na podstawie ust. 1 ustala sędzia-komisarz w 

wysokości stosownej do nakładu pracy kuratora, stosując odpowiednio przepisy o 

wynagrodzeniu kuratora ustanowionego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wynagrodzenie kuratora obowiązanego 

do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i 

usług. Na postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia oraz zwrotu wydatków 

przysługuje zażalenie. Zażalenie przysługuje również kuratorowi.] 

<4. Wynagrodzenie kuratora ustanowionego na podstawie ust. 1 ustala sędzia-komisarz 

w wysokości stosownej do nakładu pracy kuratora, stosując odpowiednio przepisy 

wykonawcze wydane na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o 

kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wynagrodzenie kuratora obowiązanego 

do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od 

towarów i usług. Na postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia oraz zwrotu 

wydatków przysługuje zażalenie. Zażalenie przysługuje również kuratorowi.> 

 

 

Art. 376. 

1. Postępowanie w sprawach, o których mowa w art. 373 i art. 374, wszczyna się wyłącznie 

na wniosek wierzyciela, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, 

syndyka, prokuratora, a także Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz 

Komisji Nadzoru Finansowego. Wygaśnięcie w toku postępowania funkcji tymczasowego 

nadzorcy, zarządcy przymusowego lub syndyka oraz zaspokojenie wierzytelności 

wierzyciela będącego wnioskodawcą nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania 

wszczętego na jego wniosek. W sprawach tych stosuje się przepisy o postępowaniu 

nieprocesowym. 

2. Sąd wydaje postanowienie po przeprowadzeniu rozprawy. 

3. Od postanowienia sądu drugiej instancji przysługuje skarga kasacyjna. 

[4. Odpis prawomocnego postanowienia sąd przesyła do Krajowego Rejestru Sądowego.] 

5. Postanowienie o orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej obwieszcza się. 
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USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2168, 2290 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 107) 

 

Art. 14a. 

1. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności 

gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 1a. 

1a. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie 

pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia 

wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego 

przypadającą w danym roku kalendarzowym. 

1b. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony w 

dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach. 

1c. Do obliczania okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej stosuje się 

przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

1d. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez 

okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na 

okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż 

do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia, a w 

przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby 

prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 

1e. Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1d, przedsiębiorca może korzystać jednorazowo w 

całości lub w nie więcej niż 4 częściach. 

2. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej 

zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej 

zawieszenia przez wszystkich wspólników. 

2a. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej 

spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku 

takich spółkach. Przepisy ust. 2 oraz ust. 3-7 stosuje się odpowiednio. 

2b. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może 

zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. Przepisy ust. 3-7 

stosuje się do zawieszonej formy działalności gospodarczej. 
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3. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może 

wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej 

działalności gospodarczej. 

4. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca: 

1)   ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub 

zabezpieczenia źródła przychodów; 

2)   ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe 

przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 

3)   ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie; 

4)   ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, 

postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością 

gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności 

gospodarczej; 

5)   wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa; 

6)   ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed 

zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; 

7)   może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców 

wykonujących działalność gospodarczą. 

[5. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania 

działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. 

6. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia 

wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności 

gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku 

o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia 

wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.] 

<5. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania 

działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy, chyba że przepis 

szczególny stanowi inaczej. 

6. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia 

wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności 

gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia tego wniosku, i trwa do dnia 

wskazanego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności 

gospodarczej, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.> 
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<6a. W przypadku przedsiębiorców, o których mowa w ust. 8, okres zawieszenia 

wykonywania działalności gospodarczej trwa nie dłużej niż do dnia poprzedzającego 

dzień automatycznego wpisu informacji o wznowieniu wykonywania działalności 

gospodarczej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.> 

7. W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania 

działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się 

zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień 

wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. 

8. Zgłaszanie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o 

wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców 

podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na 

podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Art. 91. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki wydaje decyzję o zakazie wykonywania 

działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału, w 

przypadku gdy: 

1)   oddział rażąco narusza prawo polskie lub nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w 

art. 90 pkt 3; 

2)   nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział, 

lub przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej; 

3)   działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu lub obronności 

państwa, bezpieczeństwu informacji niejawnych o klauzuli tajności "poufne" lub 

wyższej lub innemu ważnemu interesowi publicznemu. 

<1a. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadku, gdy informacja o otwarciu 

likwidacji lub o wykreśleniu przedsiębiorcy zagranicznego została zamieszczona 

w rejestrze przedsiębiorców na podstawie art. 20 ust. 1h ustawy z dnia 20 sierpnia 

1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.> 

2. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw 

gospodarki zawiadamia osobę, o której mowa w art. 89 pkt 1, o obowiązku wszczęcia 

postępowania likwidacyjnego oddziału w oznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni. 

Odpis decyzji, o której mowa w ust. 1, minister przesyła do właściwego sądu 

rejestrowego. 
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USTAWA z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i 

spółce europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2142) 

 

Art. 54. 

1. Jeżeli główny zarząd SE z siedzibą statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

znajduje się w innym państwie członkowskim, sąd rejestrowy z urzędu lub na wniosek 

osób zainteresowanych wzywa SE do przywrócenia w określonym terminie zgodności 

siedziby statutowej i głównego zarządu w ten sposób, że: 

1)   przeniesie ona zarząd główny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo 

2)   przeniesie ona swoją siedzibę statutową do państwa członkowskiego, w którym 

znajduje się jej zarząd główny, zgodnie z art. 8 rozporządzenia 2157/2001. 

2. Jeżeli SE w wyznaczonym terminie nie uczyni zadość wezwaniu, sąd rejestrowy nałoży 

grzywnę przewidzianą w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji 

świadczeń niepieniężnych. Przepisów art. 1052 zdanie drugie i art. 1053 Kodeksu 

postępowania cywilnego nie stosuje się. 

[3. Jeżeli mimo dwukrotnego nałożenia grzywien SE nie uczyni zadość wezwaniu, sąd 

rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora na okres nieprzekraczający trzech miesięcy. 

Kurator jest obowiązany do niezwłocznego podjęcia czynności zmierzających do 

przywrócenia zgodności siedziby statutowej i głównego zarządu SE. Sąd rejestrowy może 

na wniosek właściwego organu SE albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% 

kapitału zakładowego SE odwołać kuratora przed upływem terminu, na który został 

powołany, jeżeli zostaną podjęte czynności zmierzające do przywrócenia zgodności 

siedziby statutowej i głównego zarządu. Do kuratora ustanowionego dla SE stosuje się 

przepisy art. 26 ust. 2 i 3, art. 30 i art. 31 ust. 2 oraz art. 32 ustawy z dnia 20 sierpnia 

1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142, 1893 i 1923).] 

<3. Jeżeli mimo dwukrotnego nałożenia grzywien SE nie uczyni zadość wezwaniu, sąd 

rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora na okres nieprzekraczający trzech 

miesięcy. Kurator jest obowiązany do niezwłocznego podjęcia czynności 

zmierzających do przywrócenia zgodności siedziby statutowej i głównego zarządu 

SE. Sąd rejestrowy może na wniosek właściwego organu SE albo akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego SE odwołać kuratora 

przed upływem terminu, na który został powołany, jeżeli zostaną podjęte czynności 

zmierzające do przywrócenia zgodności siedziby statutowej i głównego zarządu. Do 
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kuratora ustanowionego dla SE stosuje się przepisy art. 42 § 1 zdanie drugie ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132 

oraz z 2018 r. poz. …) oraz art. 603 § 3 i art. 6034 Kodeksu postępowania 

cywilnego.> 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138) 

Art. 20. 

1. Z wnioskiem o pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej może wystąpić do ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego osoba fizyczna albo osoba prawna niebędąca 

państwową ani samorządową osobą prawną. 

2. Utworzenie uczelni niepublicznej oraz uzyskanie przez nią uprawnień do prowadzenia 

studiów wyższych na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia wymaga 

pozwolenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 

2a. Uzyskanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 2, na prowadzenie studiów na kierunkach 

pielęgniarstwo lub położnictwo wymaga posiadania akredytacji ministra właściwego do 

spraw zdrowia na podstawie art. 59 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej. 

3. W pozwoleniu, o którym mowa w ust. 2, określa się założyciela uczelni, jej nazwę, 

siedzibę, prowadzone kierunki studiów i poziom kształcenia, a także minimalną wielkość i 

rodzaj środków majątkowych, które założyciel jest obowiązany przeznaczyć na jej 

utworzenie i funkcjonowanie, z tym że wysokość środków finansowych nie może być 

niższa niż 500 tysięcy złotych. 

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego odmawia udzielenia pozwolenia, jeżeli 

z wniosku o wydanie pozwolenia wynika, że uczelnia niepubliczna lub jej jednostki 

organizacyjne nie będą spełniały warunków niezbędnych do prowadzenia studiów 

określonych w ustawie i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego odmawia udzielenia pozwolenia osobie 

fizycznej, która: 

1)   została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

[2)   została wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;] 
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<2) została wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru 

Sądowego lub ujawniona w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości;> 

3)   posiada wymagalne zobowiązania wobec Skarbu Państwa. 

6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego odmawia udzielenia pozwolenia osobie 

prawnej w przypadku: 

1)   postawienia w stan likwidacji; 

2)   postawienia w stan upadłości; 

[3)   wpisania do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;] 

<3) wpisania do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego lub 

ujawnienia w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości;> 

4)   posiadania wymagalnych zobowiązań wobec Skarbu Państwa; 

5)   gdy w stosunku choćby do jednej z osób umocowanych do reprezentacji zachodzi 

przynajmniej jedna z przesłanek określonych w ust. 5. 

7. Decyzje, o których mowa w ust. 5 i 6, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 

wydaje bez zasięgania opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

8. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 2, wydaje się na czas nieokreślony. 

9. (uchylony). 

10. (uchylony). 

11. (uchylony). 

12. (uchylony). 

 

 

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 623 oraz z 2017 r. poz. 85, 1557 i 2180) 

 

Art. 54. 

Opłatę stałą w kwocie 300 złotych pobiera się od wniosku o: 

[1)   wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze 

Sądowym;] 

2)   wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub z rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej połączone z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego. 
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USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 

niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1256 oraz z 2017 r. poz. 1557) 

 

Art. 8. 

1. Niewypłacalność pracodawcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1, zachodzi również, gdy w 

postępowaniu krajowym w razie niezaspokojenia przez pracodawcę roszczeń 

pracowniczych z powodu braku środków finansowych: 

1)   na podstawie przepisów Prawa upadłościowego sąd upadłościowy wyda 

postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli: 

a)  majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika 

obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub 

hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, 

b)  wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadzenia wierzycieli albo postanowieniem 

sędziego-komisarza nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty 

postępowania, a brak jest płynnych funduszów na te koszty; 

2)   organ założycielski podejmie decyzję o wdrożeniu postępowania likwidacyjnego 

wobec przedsiębiorstwa państwowego, o ile likwidacja nie jest skutkiem 

przekształcenia, łączenia lub podziału tego przedsiębiorstwa; 

3)   sąd orzeknie rozwiązanie spółki handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 

września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. 

zm.); 

4)   minister właściwy do spraw gospodarki wyda, na podstawie przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej, decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej, 

wykonywanej na takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy polscy, przez 

przedsiębiorcę zagranicznego w ramach utworzonego oddziału z siedzibą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

5)   minister właściwy do spraw gospodarki wyda, na podstawie przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej, decyzję o zakazie wykonywania działalności przez 

przedsiębiorcę zagranicznego, w ramach utworzonego przedstawicielstwa z siedzibą 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

6)   zgodnie z przepisami art. 7-7i ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności 

gospodarczej (Dz. U. poz. 1178, z późn. zm.)
(2)

 lub przepisami o swobodzie 

działalności gospodarczej organ ewidencyjny wykreśli pracodawcę będącego osobą 
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fizyczną z Ewidencji Działalności Gospodarczej
(3)

 w wyniku zawiadomienia o 

zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej lub stwierdzenia trwałego 

zaprzestania wykonywania przez pracodawcę działalności gospodarczej. 

<1a. Niewypłacalność pracodawcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1, zachodzi również w 

razie niezaspokojenia przez pracodawcę roszczeń pracowniczych z powodu braku 

środków finansowych, gdy na podstawie art. 20 ust. 1h ustawy z dnia 20 sierpnia 

1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców zamieszczony 

został wpis informacji o otwarciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego.> 

[2. Datą niewypłacalności jest data uprawomocnienia się postanowienia sądu 

upadłościowego o umorzeniu postępowania upadłościowego w przypadku pracodawców, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1, data wydania decyzji w przypadkach, o których mowa w 

ust. 1 pkt 2, 4 i 5, data uprawomocnienia się orzeczenia sądu, o którym mowa w ust. 1 pkt 

3, albo data dokonania wykreślenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.] 

<2. Datą niewypłacalności jest data uprawomocnienia się postanowienia sądu 

upadłościowego o umorzeniu postępowania upadłościowego w przypadku 

pracodawców, o których mowa w ust. 1 pkt 1, data wydania decyzji w przypadkach, 

o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4 i 5, data uprawomocnienia się orzeczenia sądu, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 3, data dokonania wykreślenia, o którym mowa w ust. 1 

pkt 6, albo data wpisu w rejestrze, o którym mowa w ust. 1a.> 

 

 

USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 7) 

 

Art. 30. 

1. Jeżeli główny zarząd SCE z siedzibą statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

znajduje się w innym państwie członkowskim, sąd rejestrowy z urzędu lub na wniosek 

osób zainteresowanych wzywa SCE do przywrócenia w określonym terminie zgodności 

siedziby statutowej i głównego zarządu w ten sposób, że: 

1)   przeniesie ona zarząd główny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo 

2)   przeniesie ona swoją siedzibę statutową do państwa członkowskiego, w którym 

znajduje się jej zarząd główny, zgodnie z art. 7 rozporządzenia. 

2. Jeżeli SCE w wyznaczonym terminie nie uczyni zadość wezwaniu, sąd rejestrowy nałoży 

grzywnę przewidzianą w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji 
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świadczeń niepieniężnych. Przepisów art. 1052 zdanie drugie i art. 1053 Kodeksu 

postępowania cywilnego nie stosuje się. 

[3. Jeżeli mimo dwukrotnego nałożenia grzywien SCE nie uczyni zadość wezwaniu, sąd 

rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora na okres nieprzekraczający trzech miesięcy. 

Kurator jest obowiązany do niezwłocznego podjęcia czynności zmierzających do 

przywrócenia zgodności siedziby statutowej i głównego zarządu SCE. Sąd rejestrowy 

może, na wniosek właściwego organu SCE, odwołać kuratora przed upływem terminu, na 

który został powołany, jeżeli zostaną podjęte czynności zmierzające do przywrócenia 

zgodności siedziby statutowej i głównego zarządu. Do kuratora ustanowionego dla SCE 

stosuje się przepisy art. 26 ust. 2 i 3, art. 30 i art. 31 ust. 2 oraz art. 32 ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142, 1893 i 

1923).] 

<3. Jeżeli mimo dwukrotnego nałożenia grzywien SCE nie uczyni zadość wezwaniu, sąd 

rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora na okres nieprzekraczający trzech 

miesięcy. Kurator jest obowiązany do niezwłocznego podjęcia czynności 

zmierzających do przywrócenia zgodności siedziby statutowej i głównego zarządu 

SCE. Sąd rejestrowy może, na wniosek właściwego organu SCE, odwołać kuratora 

przed upływem terminu, na który został powołany, jeżeli zostaną podjęte czynności 

zmierzające do przywrócenia zgodności siedziby statutowej i głównego zarządu. Do 

kuratora ustanowionego dla SCE stosuje się przepisy art. 42 § 1 zdanie drugie 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 

1132 oraz z 2018 r. poz. …) oraz art. 603 § 3 i art. 6034 Kodeksu postępowania 

cywilnego.> 

 

 

USTAWA z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2016 

r. poz. 883) 

Art. 3. 

1. Licencję doradcy restrukturyzacyjnego może uzyskać osoba fizyczna, która: 

1)   ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 
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2)   zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, 

nadzorcy lub zarządcy; 

3)   ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

4)   ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o 

którym mowa w pkt 1; 

5)   posiada nieposzlakowaną opinię; 

6)   w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego 

przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego 

wyodrębnioną częścią w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie, o którym mowa w 

pkt 1; 

7)   nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

8)   nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 

lub przestępstwo skarbowe; 

[9)   nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru 

Sądowego;] 

<9) nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru 

Sądowego oraz nie jest ujawniona w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i 

Upadłości;> 

10)  złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną 

przez Ministra Sprawiedliwości; 

11)  (uchylony). 

2. (uchylony). 

[Art. 11a. 

Minister Sprawiedliwości zasięga z Krajowego Rejestru Sądowego informacji, czy osoba 

ubiegająca się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego jest wpisana do rejestru dłużników 

niewypłacalnych.] 

 

<Art. 11a. 

Minister Sprawiedliwości zasięga z Krajowego Rejestru Sądowego informacji, czy osoba 

ubiegająca się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego jest wpisana do rejestru 

dłużników niewypłacalnych, oraz ustala, czy jest ujawniona w Centralnym Rejestrze 

Restrukturyzacji i Upadłości.> 
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USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 

oraz z 2018 r. poz. 149) 

Art. 5. 

1. Tworzy się Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, zwany dalej "Rejestrem". 

2. Rejestr: 

1)   służy zamieszczaniu i obwieszczaniu postanowień, zarządzeń, dokumentów i 

informacji dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego; 

2)   służy udostępnianiu danych zawartych w postanowieniach, zarządzeniach, 

dokumentach i informacjach, dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego i 

upadłościowego, obwieszczonych w Rejestrze w odniesieniu do danego podmiotu; 

3)   umożliwia składanie pism i dokumentów oraz dokonywanie doręczeń; 

4)   wspomaga organizację pracy i prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego i 

upadłościowego; 

5)   służy udostępnianiu wzorów pism procesowych i dokumentów określonych w 

ustawie. 

<2a. W Rejestrze zamieszcza się ponadto informacje o osobach fizycznych, osobach 

prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, 

którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których umorzono egzekucję 

sądową lub egzekucję administracyjną prowadzoną przez naczelnika urzędu 

skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z uwagi na 

fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. 

2b. Kwota lub suma kwot wierzytelności głównej wraz z odsetkami zamieszczona w 

Rejestrze nie może być niższa niż 2000 zł. 

2c. Informacje, o których mowa w ust. 2a, obejmują: 

1) w przypadku osób fizycznych – imię/imiona, nazwisko/nazwiska oraz numer 

PESEL, jeżeli został nadany, a w przypadku cudzoziemców – serię i numer 

paszportu oraz nazwę kraju wydającego; 

2) w przypadku innych podmiotów niż określone w pkt 1 – nazwę lub firmę, numer 

identyfikacyjny REGON oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub 

w innym rejestrze lub ewidencji, jeżeli podmiot jest wpisany do tego rejestru lub 

ewidencji; 

3) datę umorzenia egzekucji sądowej lub administracyjnej, sygnaturę sprawy oraz 

nazwę sądu lub organu, który wydał orzeczenie o umorzeniu egzekucji; 
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4) kwotę lub sumę wierzytelności; 

5) wskazanie tytułu wykonawczego. 

2d. Informacje, o których mowa w ust. 2a, w zakresie dotyczącym umorzenia egzekucji 

prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, są przekazywane do Rejestru za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego odpowiednio przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 

lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

2e. W przypadku umorzenia egzekucji sądowej z uwagi na fakt, że z egzekucji nie 

uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, informacje, o których mowa 

w ust. 2a, zamieszczają niezwłocznie w Rejestrze komornicy. 

2f. W przypadku umorzenia egzekucji sądowej z przedsiębiorstwa lub gospodarstwa 

rolnego z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów 

egzekucyjnych, informacje, o których mowa w ust. 2a, zamieszcza sąd, który wydał 

postanowienie. 

2g. Informacje, o których mowa w ust. 2a, są usuwane z Rejestru automatycznie po 

upływie 7 lat od daty ich zamieszczenia. 

2h. Komornicy, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2f, sąd oraz Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych, niezwłocznie 

zmieniają albo usuwają z urzędu lub na wniosek podmiotu ujawnionego w Rejestrze 

informacje błędne lub nieaktualne.> 

3. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym administrowanym i 

udostępnianym przez Ministra Sprawiedliwości. 

4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, organizację Rejestru, sposób 

zamieszczania i obwieszczania postanowień, zarządzeń, dokumentów i informacji 

dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego, sposób udostępniania 

danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, i szczegółową treść tych danych, sposób składania 

pism i dokumentów oraz dokonywania doręczeń, w tym wymogi techniczne niezbędne do 

składania dokumentów za pośrednictwem Rejestru, sposób i zakres wspomagania 

organizacji pracy i prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego 

oraz sposób udostępniania wzorów pism procesowych i dokumentów określonych w 

ustawie, mając na uwadze konieczność zapewnienia dostępu do Rejestru organom i 

uczestnikom postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz osobom 

zainteresowanym, z rozróżnieniem zakresu informacji ujawnianych publicznie oraz 
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dostępnych jedynie dla uczestników i organów postępowania, konieczność zapewnienia 

kompletności danych zawartych w Rejestrze oraz ich niezwłocznej aktualizacji wskutek 

obwieszczania i zamieszczania postanowień, zarządzeń, dokumentów i informacji 

dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego, potrzebę zapewnienia 

czytelności oraz przejrzystości danych prezentowanych w Rejestrze, łatwość jego 

użytkowania oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych. 

 

Art. 68. 

[1. Jeżeli po złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego dłużnik utracił zdolność procesową i nie 

działa za niego przedstawiciel ustawowy, a także jeżeli w składzie organów dłużnika 

będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zachodzą braki 

uniemożliwiające ich działanie, sędzia-komisarz, a przed dniem otwarcia postępowania 

sąd, ustanawia kuratora. Jeżeli dla dłużnika ustanowiono kuratora na podstawie art. 26 

ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 700, 1089 i 1133) albo na podstawie art. 42 Kodeksu cywilnego, kuratora tego 

powołuje się na kuratora, o którym mowa w niniejszym przepisie.] 

<1. Jeżeli po złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego dłużnik utracił zdolność procesową 

i nie działa za niego przedstawiciel ustawowy, a także jeżeli w składzie organów 

dłużnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zachodzą 

braki uniemożliwiające ich działanie, sędzia-komisarz, a przed dniem otwarcia 

postępowania sąd, ustanawia kuratora. Jeżeli dla dłużnika ustanowiono kuratora na 

podstawie art. 42 § 1 Kodeksu cywilnego, tego kuratora powołuje się na kuratora, o 

którym mowa w niniejszym przepisie.> 

2. Kurator ustanowiony w postępowaniu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego pełni 

swoją funkcję również po otwarciu tego postępowania. 

3. Ustanowienie kuratora na podstawie ust. 1 nie stanowi przeszkody do usunięcia, na 

podstawie zasad ogólnych, braku zdolności procesowej albo braków w składzie organów 

uniemożliwiających ich działanie. Po ich uzupełnieniu ustanowienie kuratora według 

przepisów niniejszego działu traci moc. 

4. Kurator ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego 

wykonywania obowiązków. 
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Art. 69. 

1. Kuratorowi przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz zwrotu wydatków. 

[2. Wynagrodzenie kuratora ustanowionego na podstawie art. 68 ust. 1 ustala sędzia-

komisarz, a przed otwarciem postępowania sąd, w wysokości stosownej do nakładu pracy 

kuratora, stosując odpowiednio przepisy o wynagrodzeniu kuratora ustanowionego na 

podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym.] 

<2. Wynagrodzenie kuratora ustanowionego na podstawie art. 68 ust. 1 ustala sędzia-

komisarz, a przed otwarciem postępowania sąd, w wysokości stosownej do nakładu 

pracy kuratora, stosując odpowiednio przepisy wykonawcze wydane na podstawie 

art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623 oraz z 2017 r. poz. 85, 1557 i 2180 oraz z 2018 r. 

poz. …).> 

3. Na postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia oraz zwrotu wydatków przysługuje 

zażalenie. Zażalenie przysługuje również kuratorowi. 

 

Art. 75. 

[1. Jeżeli wierzyciel nie ma zdolności procesowej i nie działa za niego przedstawiciel 

ustawowy, a także jeżeli w składzie organów wierzyciela będącego osobą prawną lub inną 

jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa 

przyznaje zdolność prawną, zachodzą braki uniemożliwiające ich działanie, sędzia-

komisarz może, jeżeli przyczyni się to do usprawnienia postępowania, ustanowić dla niego 

kuratora, który działa za wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Jeżeli dla 

wierzyciela ustanowiono kuratora na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 

1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym albo na podstawie art. 42 Kodeksu cywilnego, 

kuratora tego powołuje się na kuratora, o którym mowa w niniejszym przepisie.] 

<1. Jeżeli wierzyciel nie ma zdolności procesowej i nie działa za niego przedstawiciel 

ustawowy, a także jeżeli w składzie organów wierzyciela będącego osobą prawną lub 

jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa 

przyznaje zdolność prawną, zachodzą braki uniemożliwiające ich działanie, sędzia-

komisarz może, jeżeli przyczyni się to do usprawnienia postępowania, ustanowić dla 

niego kuratora, który działa za wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym. 

Jeżeli dla wierzyciela ustanowiono kuratora na podstawie art. 42 § 1 Kodeksu 
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cywilnego, tego kuratora powołuje się na kuratora, o którym mowa w niniejszym 

przepisie.> 

2. Przepisy art. 68 ust. 2-4, art. 69 i art. 70 stosuje się odpowiednio. 

3. Koszty działania kuratora obciążają wierzyciela. Przepis art. 71 zdanie drugie stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 283. 

[1. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do osoby prawnej wpisanej do 

Krajowego Rejestru Sądowego może zgłosić również kurator ustanowiony na podstawie 

art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.] 

<1. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do osoby prawnej 

wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego może zgłosić również kurator 

ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 Kodeksu cywilnego.> 

2. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do niewypłacalnej osoby 

prawnej może zgłosić również jej wierzyciel osobisty. 

 

USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1545 i 2361) 

 

[Art. 30. 

Konsul nie sporządza aktu poświadczenia dziedziczenia, nie przyjmuje wykazu inwentarza 

oraz nie dokonuje czynności dotyczących europejskich poświadczeń spadkowych.] 

<Art. 30. 

Konsul nie sporządza aktu poświadczenia dziedziczenia, nie przyjmuje wykazu 

inwentarza, nie dokonuje czynności dotyczących europejskich poświadczeń spadkowych 

oraz nie sporządza elektronicznych wypisów i wyciągów z aktów notarialnych.> 

 

 

USTAWA z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) 

Art. 86. 

[1. Sprawozdanie z badania jest podpisywane przez biegłego rewidenta.] 

<1. Sprawozdanie z badania jest podpisywane przez biegłego rewidenta. W przypadku 

podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
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Sądowego sprawozdanie z badania sporządza się w postaci elektronicznej oraz 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta.> 

2. W przypadku gdy badanie ustawowe jest przeprowadzane przez więcej niż jedną firmę 

audytorską, każda z firm audytorskich biorących udział w badaniu wyznacza co najmniej 

jednego biegłego rewidenta do podpisania sprawozdania z badania. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 48. 

 


