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MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
na 92. posiedzeniu w dniu 13 maja 2011 r. ustawę

o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Z wyrazami szacunku
(-) Grzegorz Schetyna

USTAWA
z dnia 13 maja 2011 r.
o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
Art. 1.
W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r.
Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 4:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„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.”,
b) ust. 4a otrzymuje brzmienie:
„4a. Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualne informacje o podmiotach wpisanych
do Rejestru oraz listę dokumentów zawartych w katalogu.”,
c) po ust. 4a dodaje się ust. 4aa w brzmieniu:
„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.”;
2) w art. 6:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„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 zapew1 )

Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888, z 2009 r.
Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr
96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531.
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nienia 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;”,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„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;”;
3) w art. 19b ust. 1b otrzymuje brzmienie:
„1b. Po uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru NIP sąd rejestrowy:
1) dokonuje z urzędu wpisu numeru NIP do rejestru – wpis nie podlega
opłacie sądowej ani ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
postanowienie o wpisie nie wymaga uzasadnienia ani doręczenia;
2) przesyła zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych do właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.”;
4) w art. 38 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) w przypadku gdy podmiot je posiada – adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej;”;
5) art. 47 otrzymuje brzmienie:
„Art. 47. 1. Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane zgłaszać dane wymienione w art. 38 pkt 1 i 2a–
15, art. 39 i 40 oraz w art. 44, a także ich zmiany, niezależnie od
obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa
stanowi inaczej.
2. Podmioty, na których wniosek został dokonany wpis danych, o których mowa w art. 38 pkt 1a, mają obowiązek zgłaszać zmianę tych
danych.”.

Art. 2.
Do postępowań rejestrowych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3

Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 3, który
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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