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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 7 kwietnia 2022 r. 

o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 

(druk nr 684) 

 

U S T A W A   z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 112, z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 1598, 1641 i 2106) 

 

Art.  10. 

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. 

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; 
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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.   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. 10a. 

1. Informacja o: 

1) zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym sprawy obejmująca numer w 

Rejestrze, sygnaturę sprawy i datę rejestracji sprawy albo 

2) dokonaniu wpisu w pozycji Rejestru obejmująca numer w Rejestrze, sygnaturę 

sprawy, datę dokonania wpisu i numer wpisu 

– dotycząca podmiotu wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lub 

2, jest automatycznie przesyłana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

każdemu, kto za pośrednictwem tego systemu wskazał numer w Rejestrze 

podmiotu, którego informacja ta ma dotyczyć. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przesyłane przez wskazany okres, nie dłużej 

niż przez rok, albo do chwili rezygnacji z otrzymywania tych informacji. 

Dopuszczalne jest przedłużanie tego okresu, każdorazowo na czas nie dłuższy niż 

rok. 

3. Każdemu przesyła się jednocześnie informacje dotyczące nie więcej niż pięćdziesięciu 

podmiotów. 

4. Informacja jest przesyłana automatycznie po: 

1) zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym sprawy dotyczącej podmiotu, 

którego numer w Rejestrze wskazano – w przypadku informacji, o której mowa w 

ust. 1 pkt 1 albo 

2) dokonaniu wpisu w pozycji Rejestru podmiotu, którego numer w Rejestrze 

wskazano – w przypadku informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2.> 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/16798899_art(10)_1?pit=2022-04-12

