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innych ustaw.

Z poważaniem

(-) Marek Jurek



USTAWA

z dnia 8 września 2006 r.

o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

oraz niektórych innych ustaw 1) 2)

Art. 1.

W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17,
poz. 209, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 ust. 2-4a otrzymują brzmienie:

„2. Zadaniem Centralnej Informacji jest:

1) prowadzenie zbioru informacji Rejestru oraz elektronicznego katalogu
dokumentów spółek, zwanego dalej „katalogiem”,

2) udzielanie informacji z Rejestru oraz przechowywanie i udostępnianie kopii
dokumentów z katalogu,

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

 3. Centralna Informacja wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz udziela informacji
z Rejestru, które mają moc dokumentów urzędowych, jeżeli zostały wydane w formie
papierowej.

3a. Centralna Informacja wydaje z katalogu, drogą elektroniczną, kopie dokumentów,
które są poświadczane za zgodność z dokumentami znajdującymi się w aktach
rejestrowych podmiotu.

4. Centralna Informacja pobiera opłaty za udzielanie informacji, wydawanie odpisów,
wyciągów lub zaświadczeń z Rejestru oraz za udostępnianie kopii dokumentów z
katalogu. Opłaty te stanowią dochód budżetu państwa.

 4a. Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach
informatycznych, podstawowe informacje o podmiotach wpisanych do rejestru

                                                

1) Niniejszą ustawą zmienia się następujące ustawy: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego, ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawę z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu
Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

2) Zmiany wymienionych ustaw wynikają z implementacji Pierwszej Dyrektywy Rady z dnia 9 marca 1968 r. w
sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58
akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony
interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (68/151/EWG), zmienionej dyrektywą 2003/58/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 czerwca 2003 r.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002
r. Nr 1, poz. 2 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 96, poz. 874, Nr 217, poz.
2125, Nr 228, poz. 2256 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703
oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 551 i Nr 86, poz. 732.
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przedsiębiorców i do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym również
o organizacjach i podmiotach, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego.”;

2) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. Minister Sprawiedliwości określa:

1) w drodze rozporządzenia, ustrój i organizację Centralnej Informacji oraz
szczegółowe zasady udzielania informacji z Rejestru i udostępniania
kopii dokumentów z katalogu, a także zakres informacji udostępnianych
na podstawie art. 4 ust. 4a, uwzględniając minimalne wymagania dla
rejestrów publicznych, wymiany informacji i dokumentów oraz zadania
Rejestru i Centralnej Informacji w zakresie zapewnienia powszechnego
i bezpośredniego dostępu do informacji o podmiotach wpisanych do
Rejestru, a także kopii dokumentów spółek przekazanych do katalogu,

2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych,
w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za udzielanie informacji,
wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Rejestru oraz za
udostępnianie kopii dokumentów z katalogu, uwzględniając potrzebę
sprawnego działania Centralnej Informacji oraz pokrycia kosztów
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, uwzględniając
rodzaj wniosków i dokumentów rejestrowych, sposób ich składania do
sądów rejestrowych i Centralnej Informacji drogą elektroniczną oraz
zapewniając powszechny i bezpośredni dostęp do informacji
i dokumentów rejestrowych,

4) w drodze zarządzenia, sposób i tryb przekazywania przez sądy rejestrowe
danych rejestrowych do Centralnej Informacji, uwzględniając możliwości
techniczne i organizacyjne sądów rejestrowych oraz konieczność
zapewnienia sprawnego i kompleksowego przekazywania danych
rejestrowych do Centralnej Informacji, przy jednoczesnym zapewnieniu
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa,

5) w drodze zarządzenia, warunki organizacyjno-techniczne przekazywania
przez sądy rejestrowe dokumentów drogą elektroniczną do katalogu oraz
sposób ich przechowywania, uwzględniając potrzebę zapewnienia
integralności i kompletności dokumentów złożonych do akt rejestrowych,
konieczność przetwarzania kopii dokumentów na postać elektroniczną,
a także stan wyposażenia sądów w odpowiednie środki techniczne.”;

3) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi,

zaświadczenia i informacje z Rejestru.”;

4) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:



- 4 -

„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,

5) roczne sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane roczne
sprawozdania grup kapitałowych, w rozumieniu przepisów
o rachunkowości, odpisy uchwał o zatwierdzeniu rocznych sprawozdań
finansowych i podziale zysku lub pokryciu straty, a także opinie
biegłych rewidentów i sprawozdania z działalności jednostek, jeżeli
obowiązek ich sporządzenia wynika z przepisów szczególnych.

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.”;

5) w art. 9:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli przepis szczególny nakazuje zgłoszenie określonych danych sądowi
rejestrowemu lub wpisanie ich do Rejestru, a dane te nie podlegają według
przepisów ustawy wpisowi do określonego działu Rejestru, dokumenty
zawierające te dane oraz dokumenty wymienione w art. 47a ust. 2 składa się do akt
rejestrowych.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„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.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„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.”;

6) w art. 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do
Rejestru, chyba że ustawa stanowi inaczej.”,

b) uchyla się ust. 2,
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c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„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.”;

7) w art. 19:

a) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Wnioski składane drogą elektroniczną powinny być opatrzone bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.”,

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„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.”;

8) w art. 20 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„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.”;

9) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organy administracji rządowej i samorządowej, sądy, banki, komornicy i notariusze są
obowiązani niezwłocznie informować sąd rejestrowy o zdarzeniach, które podlegają
obowiązkowi wpisu do Rejestru z urzędu. Jednocześnie powinni wskazać aktualne
dane niezbędne dla dokonania wpisu w Rejestrze.”;

10)  w art. 34 w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe podmiotu
oraz numer podmiotu w Rejestrze.”;

11) w art. 39:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotyczące prokurentów oraz rodzaju prokury,”,

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

 „3a) dotyczące pełnomocników spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych oraz
jednostek badawczo-rozwojowych i zakresu ich pełnomocnictwa,”;

12) w art. 40:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego
rocznego sprawozdania grupy kapitałowej, z oznaczeniem dat ich złożenia,”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
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„4)wzmiankę o złożeniu uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz podziale
zysku lub pokryciu straty,”,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności, jeżeli przepisy o
rachunkowości wymagają jego złożenia do sądu rejestrowego.”;

13) po art. 47 dodaje się art. 47a w brzmieniu:

„Art. 47a. 1. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki
komandytowo-akcyjne oraz spółki europejskie mogą dobrowolnie ogłaszać
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w jakimkolwiek języku
urzędowym Unii Europejskiej, informacje o wpisach do Rejestru wraz z ich
tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

2. Spółki, o których mowa w ust. 1, mogą złożyć dodatkowo do prowadzonych
dla nich akt rejestrowych, dokumenty wymienione w art. 8a ust. 1,
sporządzone w jakimkolwiek języku urzędowym Unii Europejskiej wraz z
ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza
przysięgłego.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, spółki mogą dobrowolnie ogłaszać w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”.

4. W przypadku różnic między wpisem ogłoszonym zgodnie z obowiązującymi
przepisami w języku polskim a dobrowolnie ogłoszonymi informacjami, jak
też między treścią dokumentów złożonych do akt rejestrowych w języku
polskim a treścią dokumentów ogłoszonych dobrowolnie, treść ogłoszeń
dobrowolnych nie może stanowić zarzutu wobec osób trzecich. Osoby
trzecie mogą powoływać się na dobrowolne ogłoszenia, chyba że spółka
udowodni, że osoba trzecia wiedziała o treści ogłoszenia w języku
polskim.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz.
296, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

                                                

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i
Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z
1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z
1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz.
318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994
r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr
73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643,
Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz.
944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr
48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz.
1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr
123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz.
676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr
240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz.
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1) w art. 6943 dodaje się § 3, 4 i 5 w brzmieniu:

„§ 3. Wniosek złożony do sądu rejestrowego drogą elektroniczną powinien być
opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

§ 4. W przypadku złożenia wniosku w sposób opisany w § 3 wszelkie doręczenia
orzeczeń i pism sądowych dokonywane będą na adres elektroniczny, z którego
wniosek został wysłany.

§ 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 pod adresem
określonym w § 4.”;

2) dotychczasową treść art. 6944 oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 i 3 w brzmieniu:

„§ 2. Dokumenty, o których mowa w § 1, składane drogą elektroniczną, powinny być
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

§ 3. Wypisy aktów notarialnych, wyciągi, odpisy i poświadczenia dokumentów mogą
być przesłane do sądu drogą elektroniczną, jeżeli notariusz opatrzył je
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.”.

Art. 3. 

W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z
późn. zm.5)) art. 79 otrzymuje brzmienie:

„Art. 79. Kto wbrew przepisom ustawy:

1) nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego
rewidenta,

2) nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym informacji,
wyjaśnień, oświadczeń biegłemu rewidentowi albo nie dopuszcza go do
pełnienia obowiązków,

3) nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia,

4) nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności
we właściwym rejestrze sądowym,

                                                                   

1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr
11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169,
poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z
2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz.
1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538 i
Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466 i Nr 104, poz. 708 i 711.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz.
1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252.
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5) nie udostępnia sprawozdania finansowego i innych dokumentów, o
których mowa w art. 68,

6) prowadzi działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg
rachunkowych bez wymaganych uprawnień,

7) prowadzi działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg
rachunkowych lub wykonywania czynności doradztwa podatkowego, do
wykonywania których jest uprawniony zgodnie z odrębnymi przepisami
– bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o której
mowa w art. 80a ust. 1

– podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego
(Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn. zm.6)) w art. 1 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) inne obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym jest wymagane lub dopuszczone przez ustawy.”.

Art. 5.

W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z
późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 127 dodaje się § 5 w brzmieniu:

„§ 5. Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę komandytowo-akcyjną w formie
papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki
powinny zawierać:

1) firmę spółki, jej siedzibę i adres,

2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki
oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru,

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

4) wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.”;

2) w art. 206:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i
elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki, powinny
zawierać:

1) firmę spółki, jej siedzibę i adres,
                                                

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193,
z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i
Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 133,
poz. 935.
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2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja
spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru,

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

4) wysokość kapitału zakładowego.”,

b) uchyla się § 2,

c) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do oddziału spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością mającej siedzibę za granicą.”;

3) w art. 374:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i
elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki powinny
zawierać:

1) firmę spółki, jej siedzibę i adres,

2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja
spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru,

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

4) wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.”,

b) uchyla się § 2,

c) uchyla się § 3,

d) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do oddziału spółki akcyjnej mającej siedzibę
za granicą.”;

4) w art. 595 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto, będąc członkiem zarządu spółki handlowej, dopuszcza do tego, że pisma i
zamówienia handlowe oraz informacje, o których mowa w art. 127 § 5, art. 206 §
1 i art. 374 § 1, nie zawierają danych określonych w tych przepisach

– podlega grzywnie do 10 000 złotych.”.

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek JUREK

........................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

........................................................................................................................................................................


