I<PRM

lllllll/llllllllll/lllllllllllll/1111

RAA291469

Warszawa ,)

t października

2017 roku

MINlS fLR

SPRAWIEDLIWOŚCI

f
19

w~

DL-VIII-4392-1/17

1(2,Ur ~ 9l
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Departament Rady Ministrów
RM-10-136-17
19-10-2017

K::ncctaria

materiał

Ministra

t 1 ••

7

Jolanta Rusiniak

informacyjny zgłoszony przez
Sprawiedliwości

Sekretarz Rady Ministrów

(-)Sekretarz Rady Ministrów

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 paźdz i ernika 2017 r. (RM-1 0-136-17)
uprzejmie

wyjaśniam ,

co

następuje.

Sprawiedliwości

l. Do pisma Ministra
dołączone

projekty dwóch

upoważnienia

do ich wydania

z dnia 12

października

2017 r.

aktów wykonawczych , w odniesieniu
zostały określone

do

zostały

których

w art. 1 pkt 13 i art. 7 pkt 2 projektu

ustawy o zmian ie ustawy o Krajowym Rejestrze

Sądowym

oraz niektórych innych

ustaw (UA27) . Są to :
1) projekt

rozporządzenia

składania zgłoszeń
zgłaszającym,

Ministra

Sprawiedliwości

w sprawie sposobu i trybu

do repozytorium dokumentów finansowych, zasad komunikacji ze

oraz

szczegółowych

zasad weryfikacji

dołączanych

do

zgłoszenia

dokumentów;
2) projekt

rozporządzenia

elektronicznego wypisu i

Ministra

Sprawiedliwości

wyciągu

w sprawie sposobu

sporządzenia

aktu notarialnego, warunków organizacyjno-

technicznych ich przekazywania do Centralnego Repozytorium Elektronicznych
Wypisów

Aktów

Notarialnych ,

przechowywania oraz

udostępniania ,

warunków
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organizacyjno-technicznych

trybu informowania Ministra

innych podmiotów o ewentualnych przerwach w

dostępie

l
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CZŁONKOW I E RADY MINISTRÓW

Przedstawiam

' 7
1& Q, (D (Y

ich

Sprawiedliwości

do Repozytorium .

i

11. W załączeniu przedstawiam projekty tych aktów wykonawczych, które
wymagają

zmian ze względu

rozwiązania. Są

1)

na nowe,

przedstawione w projekcie ustawy

to:

projekt

rozporządzenie

w

rozporządzenia

sprawie

Sprawiedliwości

Ministra

szczegółowego

sposobu

zmieniającego

prowadzenia

rejestrów

wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści

wpisów w tych
następstwem

rejestrach.

Konieczność

wydania

rozporządzenia

tego

jest

implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek
(Dz.Urz.UE.L.2017.169.46).
2)

rozporządzenia

projekt

Ministra

Sprawiedliwości

organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru

w sprawie

Sądowego

ustroju

oraz trybu

sposobu udzielania informacji z Rejestru i wydawania dokumentów oraz kopii
dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach
wpisanych do Rejestru-

podstawę prawną

do wydania nowego aktu wykonawczego

stanowi art. 1 pkt 5a projektu ustawy, którego datę wejścia w życie określono na
dzień

1 grudnia 2017 r.
3)

rozporządzenia

projekt

rozporządzenie

Ministra

Sprawiedliwości

w sprawie warunków organizacyjno-technicznych

zmieniającego

dotyczących

form

wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów
rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
posługiwania się

Sądowego

oraz sposobu

dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej. Konieczność

zmiany przedmiotowego rozporządzenia wynika z faktu, że w art. 3 pkt 13b projektu
ustawy uchylono art. 694 3 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego, do którego
w aktualnym brzmieniu § 1 pkt 2 lit. a
Pragnę wyjaśnić, że
rozporządzenia,

rozporządzenia

zawarte jest

odwołanie.

nie jest możliwe w chwili obecnej przedstawienie projektu

które zostanie wydane w przyszłości ze względu na nowe, określone

w art. 1 pkt 5b projektu ustawy brzmienie upoważnienia ustawowego. Należy bowiem
wskazać, że

termin

wejścia

r., co spowodowane jest
szeregu nowych

życie

tego przepisu

koniecznością

za

określono

na

dzień

1 marca 2020

opracowania w systemie teleinformatycznym

funkcjonalności związanych

przedsiębiorców wyłącznie

są

w

pośrednictwem

ze

składaniem

wniosków do rejestru

systemu teleinformatycznego. Prace te

aktualnie prowadzone, ale ze względu na ich bardzo szeroki zakres nie jest

możliwe

ich szybkie zakończenie. Z tego powodu projekt nowego rozporządzenia
2

(wydanego na podstawie art. 1 pkt 5b projektu ustawy)
opracowany

dopiero

funkcjonalnościami

zakończeniu

po

prac

będzie

analitycznych

mógł zostać

nad

nowymi

systemu.

4) projekt zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków
organizacyjno-technicznych

przekazywania
złożonych

teleinformatycznego dokumentów

pośrednictwem

za

systemu

w postaci elektronicznej

i kopii

dokumentów złożonych w postaci papierowej do katalogu oraz sposobu ich
przechowywania,

uwzględniając potrzebę

zapewnienia

dokumentów złożonych do akt rejestrowych -

integralności

podstawę

i

kompletności

prawną do wydania

zarządzenia

stanowi art. 1 pkt 5c projektu ustawy, którego datę wejścia w życie

określono

dzień

1 stycznia 2018 r.

projekt

rozporządzenia

5)

na

rozporządzenie

w sprawie

określenia

wpis do Krajowego Rejestru
konieczność

zmiany

nowego modelu

wzorów

Sądowego

rozporządzenia

Sprawiedliwości

Ministra

formularzy wniosków o

oraz sposobu i miejsca ich

jest w

składania sprawozdań

urzędowych

szczególności

zmieniającego

udostępniania

-

skutkiem wprowadzenia

finansowych (art. 1 pkt 13 projektu ustawy)

oraz zmianami wprowadzanymi w innych aktach prawnych.
Odnośnie

do aktu wykonawczego, którego wydanie

zostało

przewidziane

w art. 1 pkt 11 projektu ustawy (art. 19 ust. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym), wskazać należy, że
konieczność

wejścia

w

życie

tego przepisu, ze

względu

opracowania nowego zakresu i wzoru formularzy papierowych,

przewidziany na
związane

termin

dzień

z pracami

1 marca 2020 r. Prace prowadzone w tym zakresie
dotyczącymi

teleinformatycznego, od tego bowiem
przedstawienie projektu omawianego
na ponad 2 lata przed jego

wejściem

Należy również mieć

będzie zależało

zawężone

zastosowanie nowe, znacznie

na

funkcjonalności

opracowania nowych

są ściśle

w jakim zakresie

przed

zakończeniem

został

systemu

formularze papierowe. Nie jest

rozporządzenia

na

znajdą
możliwe

tych prac,

w życie.

względzie treść

art. 51 projektu ustawy, zgodnie

z którym dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ust. 6
ustawy zmienianej w art.

1

zachowują

moc do

dnia

wydania przepisów

wykonawczych na podstawie art. 19 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejsza

ustawą,

Sprawiedliwości moźe,

jednak nie

w okresie

później niź

do dnia 1 marca 2020 r. Minister

przejściowym dokonać

przepisów wykonawczych, o których mowa w ust. 1.
3

zmiany dotychczasowych

III. Nie jest możliwe aktualnie przedstawienie projektu rozporządzenia, o którym
mowa w art. 12 pkt 2 projektu ustawy. Przepis ten przewiduje upoważnienie do
wydania przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzenia w sprawie określenia
warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów
oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej
systemu
pośrednictwem
informacji
o
zastawach
rejestrowych
za
teleinformatycznego,

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.

Przepis ten wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy,
jednak w art. 52 projektu ustawy przewidziano, że dotychczasowe przepisy
wykonawcze wydane na podstawie art. 43a ustawy zmienianej w art. 12 zachowują
moc do dnia wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 43a ustawy
zmienianej w art. 12 w brzmieniu nadanym niniejsza ustawą, jednak nie później niż
do dnia 31 grudnia 2018 r.

Aktualnie konieczne jest opracowanie nowych rozwiązań informatycznych
pozwalających

na wykonywanie określonych w rozporządzeniu czynności za

pośrednictwem

systemu teleinformatycznego, w sposób wykorzystujący nowe

technologie. Dopiero wówczas możliwe będzie opracowanie projektu nowego
rozporządzenia.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia wyrażam nadzieję, że stanowią one
wyczerpującą odpowiedź na pismo z dnia 16 października 2017 r.

4

Załaczniki:

- 45 egzemplarzy:
1) projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniaJącego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu
prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach;
2) projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru

Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru i wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, a
także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru;

3) projektu rozporządzenia Ministra sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjnotechnicznych dotyczących form wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i
Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci
elektronicznej;
4) projektu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości e sprawie warunków organizacyjno-technicznych przekazywania za

pośrednictwem systemu teleinformatycznego dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w
postaci papierowej do katalogu oraz sposobu ich przechowywania, uwzględniając potrzebę zapewnienia integralności i
kompletności dokumentów złożonych do akt rejestrowych;

5) projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych
formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania.
-płyta.

s

Projekt z dnia 21

września

2017 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia .............................. 2017 r.
zmieniające rozporządzenie
wchodzących

w

skład

w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów

Krajowego Rejestru

Sądowego

oraz szczegółowej

treści

wpisów w

tych rejestrach

Na podstawie art. 35a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym

(Dz. U. z 2017 r. poz. 700, 1089, i 1133) zarządza się, co następuje:

§l. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie
szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru

Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. poz. 1667 z późn. zm. 1)

wprowadza się następujące zmiany:

l) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"5) systemie integracji rejestrów- rozumie się przez to system, o którym mowa wart. l
ust. 3 ustawy.";
2) w§ 136 w pkt l w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu:
,j) w polu dziesiątym - informacje z systemu integracji rejestrów dotyczące
przedsiębiorcy

zagranicznego co obejmuje datę i rodzaj postępowania:

otwarcie likwidacji, zakończenie postępowania likwidacyjnego, otwarcie i
zakończenie

postępowania

likwidacyjnego,

ogłoszenie

upadłościowego,

ogłoszenie

upadłościowego,
przedsiębiorcy

odwołanie

likwidacyjnego,
upadłości,

odwołanie
zakończenie

upadłości

zakończenie

postępowania

upadłościowego,

postępowania
postępowania

postępowania
wykreślenie

zagranicznego;";

3) w§ 166 uchyla się pkt. 3.

1

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 67 i 223, z

2016 r. poz. 2226 oraz z 2017 r. poz.1522.

-2§ 2.

Rozporządzenie

wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Uzasadnienie

Zmiana

rozporządzenia służyć będzie

realizacji projektowanej ustawy o zmianie

Ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw (UA 27) w

szczególności

w zakresie dyrektywy

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie
niektórych aspektów prawa
uchyliła

spółek

(Dz. Urz. UE L 169 z 30.6.2017, str. 46-127), która

art. 1-3 dyrektywy 2012/17/UE z dnia 13 czerwca 2012 r.

zmieniającej dyrektywę

Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i
2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów
spółek

(Dz. Urz. UE. L 156 z 16.06.2012 r., str. 1).
Zmiana przewidziana w § 2 pkt 5)

definicja systemu integracji rejestrów

rozporządzenia

została

jest konieczna z uwagi na to,

iż

przeniesiona do art. l ust. 3 ustawy z dnia 20

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, 1089 i 1133).
Zmiana polegająca na dodaniu do § 136 pkt l lit. j rozporządzenia koresponduje z art.
20 ust. lh ustawy, z którego wynika, iż informacje o otwarciu likwidacji, zakończeniu
likwidacji, ogłoszeniu upadłości, zakończeniu postępowania upadłościowego oraz o
wykreśleniu przedsiębiorcy
pośrednictwem

zagranicznego są automatycznie wpisywane do rejestru za

systemu integracji rejestrów.

Art. 20 ust. 1h służy implementacji art. 20 ust. 2 dyrektywy 2017/1132 (oraz
odpowiadającemu mu art. 34 ust. l tej dyrektywy), z którego wynika, iż rejestr, w którym

wpisany jest oddział, zapewnia niezwłoczny odbiór, za pośrednictwem systemu integracji
rejestrów ww. informacji. Automatyczny wpis tych informacji w pełni spełnia wymóg
niezwłoczności,

o którym mowa wart. 20 ust. 2 dyrektywy 2017/1132.

Zakres informacji, o których mowa w art. 20 ust. lh ustawy został szczegółowo
określony w pkt 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/84 z dnia 8 czerwca

2015 r. ustanawiającego specyfikacje techniczne i procedury niezbędne dla systemu integracji

rejestrów ustanowionego

dyrektywą

2009/1 OJ/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Dz.Urz.UE.L.20 15.144.1 ).
W § 136 pkt l lit. j rozporządzenia doprecyzowano, zgodnie z ww. rozporządzeniem
wykonawczym Komisji, rodzaje informacji, które będą otrzymywane za pośrednictwem
systemu integracji rejestrów oraz wskazano, iż w nowym polu będzie wpisana data

postępowania likwidacyjnego/upadłościowego lub wykreślenia przedsiębiorcy zagranicznego.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem wykonawczym Komisji chodzi o datę wejścia w życie
postępowania, mającego wpływ
członkowskiego

UE(EOG)

na

sytuację przedsiębiorstwa,

wysyłającego tę informację

tj.

datę,

z

którą

do polskiego rejestru

prawo

państwa

wiąże określone

skutki prawne.
iż większość szczegółowych

Z uwagi na to,
rozporządzenia

informacji, wymienionych w pkt 5 ww.

wykonawczego Komisji (np. nazwa przedsiębiorcy zagranicznego, jego forma

prawna, nazwa rejestru) jest już wpisywana do rejestru, nie zachodzi konieczność powielania
tych informacji w nowym polu dziesiątym. Bezzasadne jest ujawnianie również danych,
wymienionych w pkt 5 ww.
EUID,

zastępcze

EUID

rozporządzenia

przedsiębiorcy

wykonawczego o charakterze technicznym (np.

zagranicznego).

Uchylenie § 166 pkt.3 koresponduje z faktem uchylenia w projekcie ustawy przepisu
art.

56

będącego

Niewypłacalnych

podstawą

do

wpisywania

na wniosek wierzyciela.

dłużników

w

Rejestrze

Dłużników

Projekt z dnia 4 października 2017 r.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia ................................. 2017 r.
w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru

Sądowego

oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru i wydawania dokumentów oraz
kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji
o podmiotach wpisanych do Rejestru

Na podstawie art. 6 pkt l ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, l 089 i 1133) zarządza się, co następuje:
Rozdział

l

Przepisy ogólne

§ l. l. Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej "Centralną
Informacją", jest komórką organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości.

2. Centralna Informacja składa się z centrali Centralnej Informacji oraz oddziałów.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
l) rejestrze - rozumie się przez to jeden z rejestrów wchodzących w skład Krajowego
Rejestru

Sądowego;

2) podmiocie wpisanym do rejestru- rozumie się przez to podmioty wymienione wart. 36,
art. 49 ust. l oraz art. 55 i 56 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym,

zwanej dalej "ustawą";

3) numerze KRS -rozumie się przez to numer, pod którym podmiot jest wpisany do rejestru
przedsiębiorców

oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
4) organizacji pożytku publicznego - rozumie się przez to podmiot, który po spełnieniu
wymagań, o których mowa w art. 20 lub 21 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.

zm.), uzyskał status organizacji pożytku publicznego na zasadach i w trybie określonych
w ustawie;

-25) katalogu - rozumie

się

przez to elektroniczny katalog dokumentów

spółek,

o którym mowa

w art. 8a ustawy;
6) systemie integracji rejestrów - rozumie

się

przez to system, o którym mowa w art. l ust. 3

ustawy;
7) niepowtarzalnym identyfikatorze - rozumie się przez to identyfikator umożliwiający
jednoznaczną identyfikację spółek

i

oddziałów

w komunikacji

pośrednictwem

systemu integracji rejestrów i

umożliwiający:

identyfikację państwa członkowskiego

pochodzenia, numeru wpisu

spółki

lub

oddziału

obejmujący

między

rejestrami za

co najmniej element

rejestru, krajowego rejestru

do rejestru oraz, w stosownych

przypadkach, element pozwalający uniknąć błędów w identyfikacji;
8) opcjonalnym punkcie dostępu- rozumie się przez to punkt dostępu do systemu integracji
rejestrów, który na zasadach dobrowolności, może być utworzony przez dane państwo
członkowskie, objęte

tym systemem;

9) rozporządzeniu wykonawczym Komisji

rozumie się przez to rozporządzenie

wykonawcze Komisji (UE) 2015/884 z dnia 8 czerwca 2015 r. ustanawiające
specyfikacje techniczne i procedury niezbędne dla systemu integracji rejestrów
ustanowionego

dyrektywą

2009/101/WE

Parlamentu

Europejskiego

Rady

(Dz.U.UE.L.2015.144.1).

§ 3. l. Centralna Informacja wydaje odpisy,

wyciągi

i zaświadczenia oraz udziela

informacji z rejestru po złożeniu wniosku w postaci papierowej, elektronicznej, a także
udostępnia

drogą

elektroniczną,

za

pośrednictwem

ogólnodostępnych

sieci

teleinformatycznych, aktualne i pełne informacje o podmiotach wpisanych do rejestru wraz
z możliwością ich wydruku oraz dokumenty z repozytorium dokumentów finansów.
2. Centralna Informacja udostępnia dokumenty i kopie dokumentów z katalogu po
wskazaniu dokumentu za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci teleinformatycznej.
3. Urzędowe formularze wniosków są udostępniane w siedzibach oddziałów Centralnej
Informacji, a także na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

§ 4. l. Centralna Informacja udostępnia, za pośrednictwem systemu integracji rejestrów,
aktualną informację

albo informację o wykreśleniu oraz listę dokumentów, o którym mowa w

art. 4a pkt l ustawy oraz wydaje kopie dokumentów złożonych w postaci papierowej oraz
dokumenty złożone w postaci elektronicznej, o których mowa w art. 4a pkt 2 ustawy po
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na portalu

E-Sprawiedliwość

lub opcjonalnych punktach

dostępu,

formularza

wyszukiwania, na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji.
2. Centralna Informacja

przesyła

do systemu integracji rejestrów informacje o nazwie,

formie prawnej, siedzibie i kraju rejestracji oraz numerze w rejestrze podmiotu, o którym
mowa w art. 4a pkt l ustawy oraz ich zmiany.
3. Centralna Informacja, na podstawie art. 4a pkt 3 oraz pkt 4 ustawy przekazuje, za
pośrednictwem

systemu integracji rejestrów, odpowiednio

szczegółowe

informacje,

określone

w rozporządzeniu wykonawczym Komisji.
4. Centralna Informacja odbiera informacje,

określone

wart. 4a pkt 3 oraz pkt 4 ustawy,

których szczegółowa treść jest określona w rozporządzeniu wykonawczym Komisji.
5. Na potrzeby wymiany informacji, o których mowa wart. 4a pkt 3 i 4 ustawy, system
informatyczny Centralnej Informacji posługuje się niepowtarzalnym identyfikatorem.

Rozdział

2

Tryb i sposób udzielania informacji, wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń z rejestru
przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,

fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

§ 5. Centralna Informacja wydaje na wniosek odpisy, wyciągi, zaświadczenia i
pozostałe informacje z Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie danych wyszukanych w

rejestrze, dokładnie odpowiadających danym zawartym we wniosku.

§ 6. Odpis z rejestru może być pełny lub aktualny.
§ 7. l. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem
KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu, z wyjątkiem wpisów niepodlegających
ujawnieniu.
2. Odpis aktualny zawiera aktualną treść wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS.

§ 8. Wyciąg z rejestru zawiera aktualną treść wpisów dotyczącą podmiotu wpisanego do
rejestru pod określonym numerem KRS, obejmującą wskazane przez wnioskodawcę działy
rejestru.

§ 9. Centralna Informacja wydaje następujące zaświadczenia:
l) zaświadczenie, że dany podmiot jest wpisany do rejestru pod określonym numerem;
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zaświadczenie, że

dany podmiot nie jest wpisany do rejestru;

3) zaświadczenie o wykreśleniu danego podmiotu z rejestru;
4) zaświadczenie o posiadaniu przez podmiot statusu organizacji pożytku publicznego.

§ 10. Centralna Informacja zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy

udostępnia

informacje,

których treść odpowiada odpisowi aktualnemu i pełnemu, w celu samodzielnego pobrania ich
wydruku komputerowego na stronie internetowej ems.ms.gov.pl.

§ 11. l. Wniosek o wydanie odpisu,
formularzach, o których mowa w

wyciągu

załącznikach

2. We wniosku o wydanie odpisu,

lub

zaświadczenia

nr 1-6 do

wyciągu

lub

z rejestru

składa się

na

rozporządzenia.

zaświadczenia,

o którym mowa w § 9

pkt l, 3 lub 4, należy określić rodzaj żądanego odpisu, wyciągu lub zaświadczenia i podać
numer KRS, pod którym podmiot jest wpisany do rejestru.
3. We wniosku o wydanie zaświadczenia, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru,
należy podać jedną

z następujących danych identyfikacyjnych:

l) numer RE GON;
2) numer NIP, w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców;
3) określenie pełnej nazwy lub firmy oraz siedziby.
4.

W

przypadku

zamieszczenia

we

wniosku

więcej

niż

jednej

z

danych

identyfikacyjnych wyszukanie w rejestrze następuje tylko na podstawie jednej z nich, według
kolejności

danych wynikającej z numeracji w ust. 3.

5. W przypadku podania we wniosku jako danych identyfikacyjnych nazwy lub firmy
przy wyszukiwaniu pozycji w rejestrze

uwzględnia się reguły

stosowane w przypadku

wystąpienia równoważności imion, nazwisk i nazw lub firm, określone w załączniku nr 11 do
rozporządzenia.

6. W przypadku wniosku o wydanie z rejestru odpisu lub wyciągu dotyczącego
podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców i do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej na odpisie lub wyciągu z każdego rejestru zamieszcza się informację o
wpisaniu tego podmiotu także w drugim rejestrze.
7. W przypadku wniosku o wydanie z rejestru odpisu lub wyciągu dotyczącego
podmiotu wpisanego

do

rejestru

stowarzyszeń,

innych

organizacji

społecznych

i

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na

-5odpisie lub wyciągu zamieszcza się informację, że podmiot nie jest wpisany do rejestru
przedsiębiorców.

§ 12. l. W zaświadczeniach, o których mowa w§ 9 pkt l i 3, zamieszcza się:
l) numerKRS;
2) numer REGON;
3) numerNIP;
4)

nazwę

5)

siedzibę;

lub

firmę;

6) oznaczenie formy prawnej podmiotu.
2. W zaświadczeniu, o którym mowa w§ 9 pkt 3, zamieszcza się także informację, czy
postanowienie o wykreśleniu jest prawomocne, oraz datę wykreślenia.
3. W zaświadczeniu, o którym mowa w § 9 pkt 2, zamieszcza się tylko te dane, które
zostały

podane we wniosku o wydanie tego

zaświadczenia.

4. W zaświadczeniu, o którym mowa w § 9 pkt 4, zamieszcza się:
l) numer KRS;
2) numer REGON;
3) numer NIP;
4)

nazwę

5)

siedzibę;

lub

firmę;

6) informację o rodzajach działalności odpłatnej i nieodpłatnej;
7) wzmiankę o złożonych sprawozdaniach.

§ 13. l. Jeżeli nie jest możliwe wydanie odpisu lub wyciągu ze względu na to, że
podmiot wskazany we wniosku nie jest wpisany do rejestru, wydaje się pisemną informację
wskazującą okoliczności uniemożliwiające wydanie odpisu lub wyciągu.

2. Jeżeli na podstawie danych wpisanych do rejestru nie jest możliwe wydanie
zaświadczeń, o których mowa w§ 9, zgodnie ze złożonym wnioskiem, wydaje się pisemną
informację wskazującą okoliczności uniemożliwiające wydanie żądanego zaświadczenia.

§ 14. l. Centralna Informacja udziela pisemnych informacji o numerze KRS, pod
którym jest wpisany dany podmiot.
2. Informacje, o których mowa w ust. l, wydaje się na wniosek. Wniosek składa się na
formularzu, o którym mowa w załączniku nr 7 do rozporządzenia. We wniosku o podanie
numeru KRS

należy podać jedną

z następujących danych:
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2) numer NIP;
3) nazwę lub firmę, a w razie potrzeby także oznaczeme formy prawnej podmiotu,
informację

o siedzibie

ograniczoną

do wskazania województwa, powiatu lub gminy;

informacje o siedzibie mogą być podane łącznie.
3. W

przypadku

zamieszczenia

we

identyfikacyjnych wyszukanie w rejestrze
kolejności

wniosku

następuje

więcej

niż

jednej

z

danych

tylko na podstawie jednej z nich,

według

danych wynikającej z numeracji w ust. 2.

4. W przypadku podania we wniosku jako danych identyfikacyjnych nazwy lub firmy
przy wyszukiwaniu pozycji w rejestrze
wystąpienia podobieństw

uwzględnia się reguły

imion, nazwisk i nazw lub firm,

stosowane w przypadku

określone

w

załączniku

nr 11 do

rozporządzenia.

5. Informacja uzyskana w wyniku
następujące

złożenia

wniosku o podanie numeru KRS zawiera

dane:

l) numer KRS;
2)

nazwę

lub firmę;

3) oznaczenie formy prawnej podmiotu;
4)

siedzibę;

5) numer REGON;
6) numer NIP.
6. Pisemna informacja zawiera wskazanie liczby wszystkich wyszukanych pozycji oraz
odpowiadające

dane

nie

więcej niż

20 wyszukanym pozycjom

według kolejności

ich

wyszukania.
7.
żaden

Jeżeli

na podstawie danych podanych we wniosku nie

podmiot

spełniający

podane kryteria, wydaje

został

wyszukany w rejestrze

się pisemną informację

o braku numeru

KRS podmiotu o wskazanych we wniosku danych identyfikacyjnych.

§ 15. l. Na wniosek organu wymiaru
egzekucyjnego Skarbu

Państwa

sprawiedliwości,

oraz innego organu

organu

upoważnionego

szczególnych, Centralna Informacja udziela pisemnych informacji

ścigania,

organu

na mocy przepisów

odnośnie

do statusu osoby

fizycznej lub osoby prawnej w podmiotach wpisanych do rejestru przedsiębiorców i rejestru
stowarzyszeń,

innych organizacji

społecznych

i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych

publicznych zakładów opieki zdrowotnej w poszczególnych działach rejestru.
2. We wniosku należy wskazać w przypadku:

-7a) osoby fizycznej - imię i nazwisko oraz numer PESEL,
b) osoby prawnej -

nazwę

lub

firmę,

a w razie potrzeby

także

oznaczeme formy

prawnej podmiotu i numer KRS.

Rozdział

3

Tryb i sposób udostępniania kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów
spółek

oraz z repozytorium dokumentów finansowych

§ 16. l. Centralna Informacja

udostępnia listę

dokumentów, o których mowa wart. 4

ust. 4a ustawy, na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
2. Niezbędnymi elementami struktury listy dokumentów udostępnianej na podstawie art.
4 ust. 4a ustawy są numer KRS, firma podmiotu oraz określenie dokumentu.
§ 17. l. Centralna Informacja udostępnia dokumenty, o których mowa wart. 9a ust. 2
ustawy o KRS, na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
2. Niezbędnymi elementami struktury dokumentów udostępnianych na podstawie art. 9a
ust. 2 ustawy o KRS, ustawy są numer KRS, firma podmiotu oraz określenie dokumentu.

§ 18. l. Centrala Centralnej Informacji wydaje, w postaci elektronicznej, kopie
dokumentów wymienionych wart. 8a i art. 47a ustawy.
2. Wniosek o wydanie kopii dokumentu składa się w postaci elektronicznej do centrali
Centralnej Informacji, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwości.

3. We wniosku o wydanie dokumentu, o którym informacje zostały zamieszczone na
liście dokumentów zawartych w katalogu, należy podać numer KRS, pod którym podmiot jest

wpisany do rejestru, firmę podmiotu oraz wskazać dokument z listy.
4. We wniosku o wydanie kopii dokumentu, o którym informacje me zostały
zamieszczone na liście dokumentów zawartych w katalogu, oprócz podania numeru KRS i
firmy podmiotu należy określić dokument przez podanie jego konkretnych danych w postaci
nazwy dokumentu i daty sporządzenia lub w wypadku sprawozdań finansowych i
dokumentów sprawozdawczych - okresu, którego

dotyczą.

5. Wydanie kopii dokumentu następuje po uiszczeniu opłaty.
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§ 19. l. Centrala Centralnej Informacji udostępnia listę dokumentów, o których mowa w
art. 4 ust. 4a ustawy do systemu integracji rejestrów celem
Sprawiedliwość

udostępnienia

na portalu E-

lub na opcjonalnych punktach dostępu.

2. Struktura listy dokumentów udostępniana na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy zawiera,
poza danymi
formacie,

identyfikującymi

wysokości opłaty

złożeniu, określenie
postać

dokument,

określonymi

za jego wydanie, jego

odrębnych,

w przepisach

objętości,

dane o jego

dacie wpisu wzmianki o jego

czy dokument może być zakupiony oraz wskazanie czy elektroniczna

dokumentu jest dany dokument jest natychmiast dostępny.

§ 20. l.

Kopię

dokumentu opatruje

uprawnionego pracownika

sądu

się

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

rejestrowego, w którego aktach rejestrowych jest

przechowywany dany dokument. Podpis ten stanowi zapewnienie
treścią jego

zgodności

dokumentu z

kopii.

Rozdział

4

Tryb i sposób udzielania informacji, wydawania zaświadczeń i odpisów z rejestru dłużników
niewypłacalnych

§ 21. l. Centralna Informacja wydaje na wniosek z rejestru

l) odpisy, które
a)

2)

mogą być:

pełne, zawierające treść

b) aktualne,

wszystkich wpisów dokonanych w danej pozycji,

zawierające aktualną treść

zaświadczenia, że

niewypłacalnych

3)

dłużników niewypłacalnych:

zaświadczenia, że

wpisów dokonanych w danej pozycji;

dany podmiot jest wpisany jako

dłużnik

do rejestru

dłużników

do rejestru

dłużników

z podaniem pozycji wpisu;
dany podmiot nie jest wpisany jako

dłużnik

niewypłacalnych.

2. Wnioski o wydanie odpisów i
składa się

na

urzędowych

zaświadczeń

z rejestru

dłużników niewypłacalnych

formularzach, o których mowa w

załącznikach

nr 8-10 do

rozporządzenia.

§ 22. l. We wniosku o wydanie odpisu

należy określić

numer pozycji w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

rodzaj

żądanego

odpisu i

podać

-92. We wniosku o wydanie zaświadczenia, że dany podmiotjest wpisany jako dłużnik do
rejestru dłużników niewypłacalnych,

należy podać:

l) w przypadku osób fizycznych:
a) numer PESEL,
b)

imię

(imiona) i nazwisko (nazwiska)

dłużnika;

2) w przypadku pozostałych podmiotów:
a) numer REGON,
b)

nazwę

firmę,

lub

c) numer KRS, jeżeli podmioty są wpisane do Krajowego Rejestru
3. Przy realizacji wniosków, o których mowa w ust. 2,
wystąpienia równoważności

w przypadku
załączniku

nr 11 do

dłużników niewypłacalnych,

niewypłacalnych

imion, nazwisk i nazw lub firm,

oraz dane

że

dany podmiot jest wpisany jako

zamieszcza

się

stosowane

określone

dłużnik

w

do rejestru

numer (numery) pozycji w rejestrze

dłużników

dłużnika.

5. We wniosku o wydanie zaświadczenia,
do rejestru

uwzględnia się reguły

rozporządzenia.

zaświadczeniach,

4. Na

Sądowego.

dłużników niewypłacalnych,

że

dany podmiot nie jest wpisany jako dłużnik

należy podać jedną

z

następujących

danych

identyfikacyjnych:
l) w przypadku dłużników- osób fizycznych:
a) numer PESEL,
b)

imię

(imiona) i nazwisko (nazwiska);

2) w przypadku pozostałych dłużników:
a) numer REGON,
b)

nazwę

lub

firmę,

c) numer KRS, jeżeli podmioty są wpisane do Krajowego Rejestru
6. W przypadku podania we wniosku o wydanie zaświadczenia,
wpisany jako

dłużnik

do rejestru

że

Sądowego.

dany podmiot nie jest

dłużników niewypłacalnych, więcej niż

jednej danej

identyfikacyjnej wyszukanie w rejestrze dłużników niewypłacalnych następuje na podstawie
tylko jednej z nich,

według kolejności wynikającej

z numeracji ust. 5.

7. Przy realizacji wniosków, o których mowa w ust. 5,
w przypadku
załączniku

wystąpienia podobieństwa

nr 11 do

rozporządzenia.

uwzględnia się reguły

imion, nazwisk i nazw lub firm,

stosowane

określone

w

-10zaświadczeniach, że

8. W

dłużników niewypłacalnych,

dany podmiot nie jest wpisany jako

dłużnik

do rejestru

zamieszcza się dane, na podstawie których wyszukiwano

dłużnika.

9. Jeżeli nie jest możliwe wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8, wydaje się
pisemną informację wskazującą okoliczności uniemożliwiające

w której zamieszcza

się

wydanie tego

zaświadczenia,

numer (numery) pozycji rejestru, pod którymi wpisany jest

dłużnik,

oraz dane, na podstawie których wyszukiwano.
dłużników niewypłacalnych

§ 23. l. W zakresie wydawania informacji z rejestru
przepisy § 5, § 13 ust. l oraz § 14 ust. 6 stosuje
2. Centralna Informacja
treść

udostępnia

się

odpowiednio.

zgodnie z art. 4 ust. 4a ustawy informacje, których

odpowiada odpisowi aktualnemu i pełnemu.

Rozdział
Zgłaszanie

5

wniosków do Centralnej Informacji

§ 24. l. Wnioski o wydanie odpisu,

wyciągu, zaświadczenia

lub o udzielenie innych

informacji składa się w centrali Centralnej Informacji lub jej oddziale.
2. Wnioski w formie elektronicznej

składa się

w centrali Centralnej Informacji, która w

tej samej formie wydaje dokument wymieniony w ust. l, dokument o którym mowa w art. 8a
i art. 47a ustawy albo jego
informacji o innym sposobie

kopię, jeżeli został złożony
załatwienia

w postaci papierowej lub udziela

wniosku na adres internetowy, z którego wniosek

wysłano zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 pkt 3 ustawy.

3. Podmioty, o których mowa w art. 5 ustawy,

składają

wnioski w centrali Centralnej

Informacji, z wyjątkiem organów wymiaru sprawiedliwości, które mogą złożyć wniosek we
właściwym

warunki

dla nich miejscowo oddziale Centralnej Informacji. Wnioski powinny spełniać

określone

w § 11 ust. 1-3.

4. Oddziały Centralnej Informacji udzielają informacji oraz wydają zaświadczenia,
wyciągi

i odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego tylko na wniosek złożony bezpośrednio w

oddziale.
5. Centrala Centralnej Informacji udziela informacji na takich samych zasadach jak
oddziały,

a ponadto udziela informacji korespondencyjnie i przesyła zainteresowanym
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formularze wniosków o wydanie odpisu,

wyciągu

lub

zaświadczenia

z rejestru oraz

o udzielenie informacji z rejestru, z wyjątkiem spraw określonych w rozdziale 3.

§ 25. l. Do wniosku

składanego

opłaty

oryginalny dowód wniesienia
Sprawiedliwości.

Do wniosku

oryginalny dowód wniesienia

w centrali Centralnej Informacji
na rachunek

składanego
opłaty

bieżący

dochodów Ministerstwa

w oddziale Centralnej Informacji

na rachunek

bieżący

należy dołączyć

dochodów

należy dołączyć

sądu,

przy którym

funkcjonuje oddział, do którego złożono wniosek, albo do kasy tego sądu. Dowód opłaty, po
potwierdzeniu na nim faktu udzielenia

określonej

informacji, zwraca

się

osobie

składającej

wniosek.
2. Do wniosków
dołączyć

składanych

oryginalny dowód

Sprawiedliwości

lub jego

kopię.

w centrali Centralnej Informacji korespondencyjnie

wpłaty

na rachunek

Oryginalny dowód

bieżący

wpłaty

należy

dochodów Ministerstwa

lub jego kopia, po potwierdzeniu

na nich faktu udzielenia informacji, nie podlegają zwrotowi wnioskodawcy.
3. W przypadku gdy oryginalny dowód wpłaty na rachunek bieżący dochodów
Ministerstwa Sprawiedliwości albo właściwego sądu nie jest wydawany przez bank
bezpośrednio

przy wpłacie, z uwagi na polecenie bankowi dokonania wpłaty za

pośrednictwem ogólnodostępnych

sieci informatycznych w ramach usługi zdalnego dostępu

do banku, wnioskodawca może, w miejsce oryginalnego dowodu, złożyć wydruk
potwierdzający

wniesienie

opłaty.

4. Fotwierdzenie wniesienia opłaty, o którym mowa w ust. 3, powinno pochodzić z
wydruku otrzymanego w ramach zdalnego dostępu do banku i zawierać treść wskazującą na
wykonanie operacji bankowej.
5. Na wydruku, o którym mowa w ust. 3, wnioskodawca
własnoręcznym

składa

opatrzone

podpisem oświadczenie zawierające:

l) wyjaśnienie przyczyn niedołączenia oryginału informacji o dokonaniu operacji bankowej;
2) zapewnienie, że posługuje się wydrukiem wyłącznie w celu uzyskania dokumentu,
którego dotyczy wniosek, a wpłacona kwota nie została wcześniej zaliczona na poczet
opłacenia

innych wniosków.

6. Wydruk, o którym mowa w ust. 3, po potwierdzeniu na mm faktu udzielenia
informacji z Centralnej Informacji nie podlega zwrotowi wnioskodawcy.
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§ 26. Wniosek

wypełniony

niezgodnie z przepisami prawa,

nieopłacony,

wniosek, od

którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej, lub złożony z naruszeniem § 25
ust. 1-3 pozostawia się bez nadania biegu,

§ 27. l. Wnioski wpisuje
Informacji oraz jej

się

informując

o tym wnioskodawcę.

do ewidencji wniosków prowadzonej w Centralnej

oddziałach.

2. W ewidencji wniosków wpisuje

się

w

szczególności datę wpływu

wniosku, rodzaj

wniosku oraz sposób i datę jego załatwienia.

§ 28. l.

Każdy

odpis,

wyciąg,

zaświadczenie

oraz

pozostałe

pisemne informacje

powinny być podpisane przez upoważnionego pracownika i opatrzone pieczęcią urzędową
oraz powinny zawierać, poza właściwą treścią, także oznaczenie miejsca i datę wydania
dokumentu oraz datę i czas stanu rejestru, według którego zostały wydane; poszczególne
strony powinny być ponumerowane ze wskazaniem całkowitej liczby stron.
2. Dokument, o którym mowa w ust. l, jeżeli jest przesyłany drogą elektroniczną,
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym uprawnionego pracownika centrali
Centralnej Informacji.
3. Przepisy ust. l i 2 nie mają zastosowania do udzielania informacji, o których mowa w
§ 10.
Rozdział

7

Przepis końcowy

§ 29. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l stycznia 2018 r. 1
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

1

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia
2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i
sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z
katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech
wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 297 poz. 1760 z
późn.zm.)
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UZASADNIENIE

Konieczność

2017 r.

wydania mmeJszego

rozporządzenia

o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze

(Dz. U. poz.), zwanej dalej "ustawa

wynika ze zmiany

Sądowym

Minister

późn.

nowelizującą", upoważnienia

zm.), zwanej dalej

Sprawiedliwości określi,

w drodze

"ustawą

z dnia

oraz niektórych innych ustaw
ustawowego zawartego

w art. 6 pkt l ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
z 2017 r. poz. 700 z

ustawą

Sądowym

(Dz. U.

o KRS". Zgodnie z tym przepisem

rozporządzenia

ustrój i

organizację

Centralnej

Informacji oraz tryb i sposób udzielania informacji z Rejestru i wydawania dokumentów oraz
kopii dokumentów z katalogu, 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.
Dotychczas

kwestie związane z ustrojem i organizacją Centralnej Informacji

Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybem i sposobem udzielania przez nią informacji
regulowało rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji

Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu,
a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech
wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz. U. z 2011r. Nr 297
poz. 1760 z późn.zm)., które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej.
Rozporządzenie określa:

tryb i sposób udzielania informacji, wydawania odpisów,

wyciągów i zaświadczeń z rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej, tryb i sposób udostępniania kopii dokumentów z elektronicznego katalogu
dokumentów spółek oraz z repozytorium dokumentów finansowych, tryb i sposób udzielania
informacji, wydawania zaświadczeń i odpisów z rejestru dłużników niewypłacalnych oraz
zgłaszanie

wniosków do Centralnej Informacji. Przyjęte w rozporządzeniu regulacje stanowią

w większości powtórzenie przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego

i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych
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informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich
weryfikację z danymi w Rejestrze. Przepisy dotychczasowego rozporządzenia sprawdziły się

bowiem w praktyce i nie budziły większych zastrzeżeń.
Wprowadzone w rozporządzeniu zmiany w porównaniu z obowiązująca regulacją
wynikają przede wszystkim z konieczności umożliwienia pobierania pełnego odpisu z KRS

ze

Sprawiedliwości,

strony Ministerstwa

integracji

Krajowego

obowiązku udostępniania sprawozdań

z systemem BRIS oraz

Sądowego

Rejestru

finansowych na stronie

Sprawiedliwości.

Ministerstwa

Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 4 ust. 4a ustawy o KRS, Centralna Informacja
bezpłatnie udostępnia,

w

ogólnodostępnych

sieciach teleinformatycznych, aktualne i

pełne

informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz listę dokumentów zawartych
Przyjęte rozwiązanie

w katalogu.

z jednej strony -ułatwi zainteresowanym

dostęp

do danych

o podmiocie od momentu jego powstania - z drugiej strony - pozwoli na ograniczenie
zasobów kadrowych w
Nie ulega
w

że

wątpliwości,

rozporządzeniu

Sądowego.

oddziałach
że

CI KRS.
powyższa

zmiana powinna

znaleźć

odzwierciedlenie

w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru

W konsekwencji

Centralna Informacja

powyższego

w § 3 ust. l, § 9 ust. l oraz § 20 ust. 2 wskazano,

udostępnia

informacje, których

treść

odpowiada odpisowi

aktualnemu i pełnemu.
Konsekwencją

zmiany

treści

art. 4 ust. 4a ustawy o KRS jest

ust. 4aa ustawy o KRS przez wskazanie,
komputerowe
z

mocą

pełnych

że również

w samodzielnie pobranych wydrukach
wydanym przez CI KRS. W

związku

pozostają

art. 4

samodzielnie pobrane wydruki

informacji o podmiotach wpisanych do rejestru

dokumentów wydawanych przez CI KRS.

na stronie internetowej

uzupełnienie treści

Zakres

będzie odpowiadał

mają

zrównaną

moc

informacji

zawartych

danym zawartym w odpisie

z powyższym w celu zapewnienia,

że

dane umieszczane

pod kontrolą centrali CI KRS w § 9 ust. l zawarto

odesłanie

na wskazany adres strony internetowej ems.ms.gov.pl
Rezygnacja z weryfikacji wydruków aktualnych i
znalazła

odzwierciedlenie w

treści

§ 9 i 20

z dotychczasowych zapisów ust. 2 i 3 , które
dla jego uwiarygodnienia.
sprawdzenie

Istniejące

autentyczności

pełnych

informacji o podmiocie

rozporządzenia

wskazywały

poprzez

rezygnację

informacje konieczne na wydruku

w tym zakresie dotychczas

rozwiązanie umożliwiające

wydruku w oparciu o zamieszczony na nim numer

okazało się
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stanowi znaczne obciążenie zasobów informatycznych Centralnej Informacji. Nie określono
terminu ich przechowywania, stąd liczba dokumentów przechowywanych na serwerach
w celu umożliwienia weryfikacji odpowiadających im papierowych wydruków stale rośnie.
Weryfikacja wydruku

może się odbyć

przede wszystkim w oparciu o dane zawarte

w Rejestrze poprzez ich porównanie z treścią wydruku. Weryfikacja taka gwarantuje nie
tylko

autentyczność

wydruku ale i aktualność zawartych w nim danych.

Ustawa nowelizująca implementuje uregulowania dyrektywy 2017/1132/UE, w zakresie
integracji rejestrów centralnych, handlowych i rejestrów spółek w art. 4a pkt l oraz pkt 2
ustawy o KRS. Na chwilę obecną Centralna Informacja, zgodnie z art. 4 ust. 3a tej ustawy,
wydaje z katalogu,
zgodność

drogą elektroniczną,

z dokumentami

kopie dokumentów, które

znajdującymi się

są poświadczane

za

w aktach rejestrowych podmiotu. Natomiast

w myśl art. 4 ust. 4a ustawy Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia, w

ogólnodostępnych

sieciach teleinformatycznych, aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz
listę

dokumentów zawartych w katalogu. Z tego

względu

w rozporządzeniu § 4 wskazano,

że

Centralna Informacja udostępnia, za pośrednictwem systemu integracji rejestrów, aktualną
informację

albo

informację

o

wykreśleniu

oraz

listę

pkt l ustawy oraz wydaje kopie dokumentów
dokumenty

złożone

wypełnieniu

dokumentów, o którym mowa w art. 4a
złożonych

w postaci papierowej oraz

w postaci elektronicznej, o których mowa w art. 4a pkt 2 ustawy po

na portalu

E-Sprawiedliwość

lub opcjonalnych punktach

dostępu,

formularza

wyszukiwania, na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji.
Z uwagi na

specyfikę

systemu BRIS, w oddzielnym przepisie § 20

rozporządzenia

wskazano, że centrala Centralnej Informacji udostępnia listę dokumentów, o których mowa
w art. 4 ust. 4a ustawy do systemu integracji rejestrów celem
Sprawiedliwość

lub na opcjonalnych punktach

udostępnienia

dostępu.

na portalu E-

Natomiast struktura listy

dokumentów udostępniana na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy zawiera, poza danymi
identyfikującymi

dokument,

wysokości opłaty

za jego wydanie, jego

określenie

określonymi

w przepisach
objętości,

odrębnych,

dane o jego formacie,

dacie wpisu wzmianki o jego

złożeniu,

czy dokument może być zakupiony oraz wskazanie czy elektroniczna postać

dokumentu jest dany dokument jest natychmiast dostępny.
Informacje uzyskiwane z rejestrów wszystkich
Sprawiedliwość

państw będą

prezentowane na portalu E-

w zestandaryzowanej formie, tj. wnioskodawca otrzyma pakiet ww.
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bezpłatnych informacji i dokumentów z opisem dokumentów zgodnym ze specyfikacją
techniczną

systemu integracji rejestrów (m.in. z informacją o opłacie lub braku wymogu jej

pobierania).
W § 17 rozporządzenia uregulowano odrębnie kwestię udostępniania przez Centralną
Informację

dokumentów finansowych z repozytorium dokumentów finansowych. Z uwagi na

powinność

bezpłatnego

ogólnodostępnych

udostępniania

wskazanych dokumentów

za pośrednictwem

sieci teleinformatycznych Centralna Informacja będzie udostępniała

dokumenty o których mowa art. 9a ust. 2 ustawy o KRS, na stronie internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwości.

Za niezbędne elementy struktury udostępnianych dokumentów przyjęto

numer KRS, firma podmiotu oraz określenie dokumentu w ślad za rozwiązaniami przyjętymi
w ramach

udostępniania

przez

Centralną Informację

listy dokumentów, o których mowa

w art. 4 ust. 4a ustawy o KRS.
W § 20 i § 28 ust. 2 rozporządzenia ujednolicono z funkcjonująca na gruncie Kodeksu
postępowania

pracownik

cywilnego

sądu

kwalifikowany

terminologią

rodzaj podpisu elektronicznego, którym

oraz pracownik centrali
zamiast

dotychczas

Centralnej

Informacji

funkcjonującego

posługuje się

wskazując

zaawansowanego

podpis
podpisu

elektronicznego.
Rozporządzenie

nie wprowadza natomiast zmian w

funkcjonujących

obecnie zasadach

trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego. Rozporządzenie to
w zasadzie sankcjonuje

istniejący

Informacji Krajowego Rejestru
Z uwagi na to,

że

stan rzeczy w zakresie ustroju i organizacji Centralnej

Sądowego.

ustawa

nowelizująca

wchodzi w

życie

z dniem l stycznia 2018 r.

koniecznym jest, aby z tą datą weszło w życie przedmiotowe rozporządzenie
Rozporządzenie

nie wykonuje prawa Unii Europejskiej.

Rozporządzenie

nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji

zgodnie z trybem przewidzianym w

rozporządzeniu

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
Projekt
stronach

rozporządzenia

Rządowego

zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na

Centrum Legislacji, stosownie do

postanowień

art. 5 ustawy z dnia
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7 lipca 2005 r. o

działalności

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r.

poz. 248).
Projekt nie podlega zaopiniowaniu przez właściwe instytucje i organy Unii Europejskiej
ani przez Europejski Bank Centralny.

Projekt z dnia 16 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia ................................. 2017 r.
zmieniające rozporządzenie

dotyczących
sądów

w sprawie warunków organizacyjno-technicznych

form wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do

rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru

sposobu

posługiwania się

Sądowego

oraz

dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej

Na podstawie art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym

(Dz. U. z 2017 r. poz. 700, l 089 i 1133) zarządza się, co następuje:

§ l. W

rozporządzeniu

Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie

warunków organizacyjno-technicznych dotyczących form wniosków i dokumentów oraz ich
składania drogą elektroniczną

Rejestru

Sądowego

do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego

oraz sposobu

posługiwania się

dokumentami wydanymi w postaci

elektronicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 299 poz. 1773 i z 2016 r. poz. 1676) wprowadza się
następujące

zmiany:

l) w§ l pkt 2 lit.a otrzymuje brzmienie:

"a) formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów rejestrowych drogą
elektroniczną

na podstawie art. 126 § 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks

postepowania cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 i 933).".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l stycznia 2018 r.
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

-2UZASADNIENIE

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r.
w

sprawie

warunków

dotyczących

organizacyjno-technicznych

form

wniosków

i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej
Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami
wydanymi w postaci elektronicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 299 poz. 1773 i z 2016 r. poz. 1676)
jest podyktowana koniecznością dostosowania przepisu § l pkt l lit. a rozporządzenia do
zmiany wprowadzonej ustawą z dnia
Sądowym

2017 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.) zwanej dalej

Obecnie zgodnie z
i dokumentów oraz ich

treścią

składanie

rozporządzenia

art. l pkt l lit.a

do

sądów

ustawą nowelizującą.

rejestrowych

forma wniosków

drogą elektroniczną

odbywa

się

na

podstawie art. 694 3 § 3 k.p.c.
Ustawa nowelizującą w art. 3 pkt. 14 lit.b uchyliła art. 694 3 § 3 k.p.c., który stanowił
powtórzenie regulacji art. 126 § 5 k.p.c. Wobec tego,
bezpośrednie

zastosowanie

stosowną zmianę

również

do

postępowań

że

art. 126 § 5 k.p.c. znajdzie

rejestrowych

należało wprowadzić

w treści przedmiotowego rozporządzenia.

Z uwagi na to,

że

ustawa

nowelizująca

wchodzi w

życie

z dniem l stycznia 2018 r.

koniecznym jest, aby z tą datą weszło w życie przedmiotowe rozporządzenie.
Rozporządzenie

nie wykonuje prawa Unii Europejskiej.

Rozporządzenie

nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji

zgodnie z trybem przewidzianym w

rozporządzeniu

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
Projekt
stronach

rozporządzenia

Rządowego

7 lipca 2005 r. o

zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na

Centrum Legislacji, stosownie do

działalności

postanowień

art. 5 ustawy z dnia

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r.

poz. 248).
Projekt nie podlega zaopiniowaniu przez właściwe instytucje i organy Unii Europejskiej
ani przez Europejski Bank Centralny.

l

.

Projekt z dnia 17 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia .................. r.
w sprawie warunków organizacyjno-technicznych przekazywania za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii
dokumentów złożonych w postaci papierowej do katalogu oraz sposób ich
przechowywania
Na podstawie art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
(Dz. U. z 2017 poz. 700, 1089 i 1130) zarządza się, co następuje:

Sądowym

w zarządzeniu jest mowa o:
l) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym, zwaną dalej ustawą,

§ l.

Ilekroć

2) podmiocie - rozumie się przez to jeden z podmiotów wymienionych w art. 8a ustawy,
3) dokumencie- rozumie się przez to jeden z dokumentów wymienionych wart. 8a ust. l
i wart. 47a ust. 2 ustawy,
4) katalogu- rozumie się przez to elektroniczny katalog dokumentów spółek, o którym
mowa w art. 4 ust. 2 pkt l ustawy,
5) podpisie elektronicznym - rozumie się przez to kwalifikowany podpis elektroniczny
albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP
6) dokumencie finansowym - rozumie się przez to dokumenty, o których mowa w art. 69
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2016 r. poz. 1047 i 2255
oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1049),
7) repozytorium dokumentów finansowych - rozumie się przez to repozytorium, o którym
mowa w art. 9a ustawy.

§ 2. l. Sędzia lub referendarz sądowy niezwłocznie po wydaniu orzeczenia, na podstawie,
którego następuje przyjęcie do akt rejestrowych formy papierowej dokumentu złożonego do
sądu w formie elektronicznej, zarządzajego przekazanie drogą elektroniczną do katalogu.
2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. l, należy wskazać dane identyfikujące dokument:
l) numer KRS lub numer, pod którym podmiot jest wpisany do rejestru handlowego,
2) nazwę podmiotu,
3) datę wydania orzeczenia o przyjęciu dokumentu do akt rejestrowych i sygnaturę
sprawy, w której je wydano,
. 4) numer ewidencyjny dokumentu,
5) rodzaj dokumentu,
6) opis dokumentu, w szczególności oznaczenie sądu rejestrowego, w którym
przechowywane są akta rejestrowe podmiotu wpisanego do rejestru handlowego, w

UZASADNIENIE
Ze

względu

zmianę

na

przygotowaną nowelizacją

Rejestrze

Sądowym,

Zarządzenia

dokumentów
finansowych
związane są

się

uwzgledniającego

określającego

oraz

zasady

utworzenie

repozytorium

przekazywania

dokumentów

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Zmiany zarządzenia

koniecznością dookreślenia

z

z

konieczne przygotowanie zaktualizowanego projektu

Sprawiedliwości,

finansowych
złożonych

związku

art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym

stało

Ministra

brzmienia oraz zakresu delegacji ustawowej w

sytuacji, w których dokumenty finansowe, o

których mowa w przepisie art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1049)

zostaną złożone

do

repozytorium dokumentów finansowych.
Dokument finansowy

złożony

w systemie teleinformatycznym do repozytorium

dokumentów

finansowych

zostanie przekazany automatycznie

elektroniczną.

Automatyczne przekazanie dokumentu finansowego

do

katalogu

nastąpi

drogą

po wpisie

wzmianek, o których mowa w art. 40 pkt 2-5a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze
katalogu

Sądowym.

nastąpi

Podobnie automatyczne przekazanie dokumentu finansowego do

po wydaniu postanowienia

finansowego w przypadkach, gdy o

złożeniu

Rejestrze. Nowelizacja przedmiotowego

sądu

o

przyjęciu

do repozytorium dokumentu

dokumentów nie zamieszcza

zarządzenia

wprowadza

się

wzmianki w

również regułę

wg, której

dokument finansowy jest identyfikowany, co najmniej poprzez wskazanie numeru KRS
podmiotu, którego dotyczy oraz
oznaczonego, jako
miesiąc

określenie

dzień, miesiąc

i rok

okresu, za jaki

będący początkiem

i rok będący końcem roku obrotowego, a także

złożono

dokument finansowy

roku obrotowego oraz

datę jego złożenia.

dzień,

Projekt z dnia 13 września 2017 r.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia ........................... 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy

wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich
udostępniania

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 700, 1089 i 1133) zarządza się, co następuje:

§ l. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie
określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru
Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. z 2015 r. poz. 724 oraz Dz. U. z

2017 r. poz. 1288):
l) w§ l uchyla się pkt 7, 14, 20, 26 i 65;
2) uchyla się załączniki nr 7, 14, 20, 26 i 65 do rozporządzenia;
3) załączniki nr 1-6, 8, 10, 12, 15-19, 21, 22, 24, 47, 59, 70, 71, 75-78, 85 i 86 do
rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-27 do

niniejsze go

rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l stycznia 2018 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Uzasadnienie

Potrzeba zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r.
w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego
Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. z 2015 r. poz. 724 oraz
Dz. U. z 2017 r. poz. 1288) podyktowanajest następującymi przyczynami:

l) Procedowany jest obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym

oraz niektórych innych ustaw (UA27), który przewiduje m.in. rezygnację z

dokonywania wpisów do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na wniosek wierzyciela, co
będzie

skutkować

potrzebą

uchylenia

obowiązującego rozporządzenia).
sprawozdań

formularza

Projekt przewiduje

KRS-Dl

(załącznik

także zgłaszanie

nr

14

do

od l stycznia 2018 r.
pośrednictwem

finansowych do repozytorium dokumentów finansowych za

systemu teleinformatycznego, co uzasadnia potrzebę uchylenia formularzy sprawozdawczych
KRS-Z30 i KRS-ZN (załączniki 26 i 65 do obowiązującego rozporządzenia). Powyższe
zmiany skutkować będą natomiast koniecznością wprowadzenia korekt na wszystkich
pozostałych

formularzach, które w swojej

treści odwołują się

do

załącznika

KRS-ZN, tj.:

KRS-W1, KRS-W2, KRS-W3, KRS-W4, KRS-W5, KRS-W6, KRS-W8, KRS-WlO, KRSW20, KRS-Z1, KRS-Z2, KRS-Z3, KRS-Z5, KRS-Z6, KRS-Z8, KRS-Z1 O, KRS-Z20, KRSW21, KRS-Z21, KRS-W12, KRS-Z12, KRS-W13, KRS-Z13, KRS-W14, KRS-Z14
(załączniki

rozporządzenia).

wzmianki o
załącznik

W

części

złożonych

D.l formularze te

zawierają

bowiem pouczenie,

iż

sprawozdaniach finansowych i innych dokumentach

w celu wpisania
należy wypełnić

KRS-ZN "Sprawozdania finansowe i inne dokumenty", natomiast w

formularz KRS-ZN wymieniony jest jako jeden z
również

obowiązującego

nr 1-6, 8, 10, 12, 15-19, 21, 22, 24, 70, 71, 75-78, 85 i 86 do

wskazanie tego

załącznika należy

załączników

z ww. formularzy

części

D.1.1

do wniosku. Pouczenie to, jak

wyeliminować.

2) Procedowany jest obecnie projekt ustawy - Przepisy

wprowadzające ustawę

-

Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu" (UD196),
która przewiduje uchylenie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na
terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
wytwórczości

późn.

działalności

gospodarczej w zakresie drobnej

przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. z 1989 r. Nr 27 poz. 148, z

zm.) oraz

wykreślenie

tych podmiotów w ich dotychczasowej formie

zagranicznego z Krajowego Rejestru
formularzy KRS-W7 i KRS-Z7

Sądowego. Będzie

to

dotyczących przedsiębiorstw

l

przedsiębiorstwa

skutkować potrzebą

zagranicznych

uchylenia

powstałych

na

podstawie tej ustawy (załączniki nr 7 i 20 do obowiązującego rozporządzenia).
3) Z dniem 11 sierpnia 2017 r.

weszła

w

życie

nowelizacja

rozporządzenia

Ministra

Sprawiedliwości z dnia l 7 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia

rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści
wpisów w tych rejestrach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1667, Dz. U. z 2015 r. poz. 67 i 2223, Dz. U.
z 2016 r. poz. 2226 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 1522). Do rozporządzenia tego dodano
załączniki nr 4 i 5, zawierające listę oznaczeń form prawnych podmiotów objętych systemem

integracji rejestrów oraz

listę

nazw rejestrów, w których zarejestrowane

systemem integracji rejestrów (BRIS). W ten sposób listy te

uzyskały

są

podmioty

objęte

charakter normatywny,

co skutkuje potrzebą zmiany formularzy KRS-W10, KRS-ZlO, KRS-WH i KRS-ZH w
zakresie

odnoszących się

do systemu integracji rejestrów

59 do

obowiązującego

rozporządzenia).

pouczeń (załączniki

Dotychczasowe pouczenia

nr 10, 22, 47 i

odsyłające

do list

zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości będą obecnie odnosić
się

do list

stanowiących załączniki

sposobu prowadzenia rejestrów
szczegółowej treści

nr 4 i 5 do ww.

wchodzących

w

rozporządzenia

skład

w sprawie

Krajowego Rejestru

szczegółowego
Sądowego

oraz

wpisów w tych rejestrach.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt
legislacyjnych Ministra

działalności

został

1204) z

października

chwilą

Rządowego

uchwały

nr 190 Rady Ministrów

2013 r. -Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i

skierowania projektu do

projekt zostanie

zamieszczony w wykazie prac

Sprawiedliwości.

Zgodnie z wymogiem art. 5 powołanej ustawy oraz § 52
z dnia 29

lobbingowej w procesie

udostępniony

uzgodnień,

konsultacji publicznych oraz opiniowania

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej

Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

Projekt nie zawiera nowych przepisów technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji
zgodnie z trybem przewidzianym w

rozporządzeniu

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002

r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. z 2002 r., Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
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