
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 13 maja 2011 r.

o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

(druk nr 1221)

USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (Dz. U. z

2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.)

Art. 4.
1. Minister Sprawiedliwości utworzy Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,

zwaną dalej "Centralną Informacją", z oddziałami przy sądach rejestrowych.
2. Zadaniem Centralnej Informacji jest:

1) prowadzenie zbioru informacji Rejestru oraz elektronicznego katalogu dokumentów
spółek, zwanego dalej "katalogiem";

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

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

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

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

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

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

<4a. Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach
teleinformatycznych, aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz
listę dokumentów zawartych w katalogu.>
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<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.>

4b. Centralna Informacja udostępnia bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach
teleinformatycznych, listę podmiotów, wobec których w dziale 6 rejestru
przedsiębiorców wpisano informację o ogłoszeniu upadłości. Lista zawiera następujące
dane:

1) nazwę lub firmę;
2) numer KRS;
3) numer NIP;
4) siedzibę przedsiębiorcy;
5) datę wydania orzeczenia o ogłoszeniu upadłości wraz z określeniem sposobu

prowadzenia postępowania upadłościowego;
6) sygnaturę sprawy i określenie sądu, który ogłosił upadłość;
7) datę oraz sposób zakończenia postępowania upadłościowego.

5. (uchylony).
6. (uchylony).
7. (uchylony).

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;]

<1) w drodze rozporządzenia, ustrój i organizację Centralnej Informacji oraz tryb
i sposób udzielania informacji z Rejestru i wydawania kopii dokumentów z
katalogu, a także strukturę udostępnianych informacji wymienionych w art. 4
ust. 4a, oraz cechy wydruków, o których mowa w art. 4 ust. 4aa, umożliwiające
ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze, uwzględniając zadania
Rejestru i Centralnej Informacji w zakresie zapewnienia powszechnego i
bezpośredniego dostępu do informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru
oraz umożliwienia weryfikacji zgodności pozyskanych samodzielnie wydruków
z danymi zawartymi w Rejestrze, jak i skuteczności zabezpieczenia przed
wypaczeniem treści danych zawartych w wydrukach;>

2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w drodze
rozporządzenia, wysokość opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów,
wyciągów i zaświadczeń z Rejestru oraz za udostępnianie kopii dokumentów z
katalogu, uwzględniając potrzebę sprawnego działania Centralnej Informacji oraz
pokrycia kosztów administracyjnych utworzenia i funkcjonowania Rejestru oraz
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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;]

<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;>

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.

Art. 19b.
1. Wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca

składa:
1) wniosek o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów

gospodarki narodowej (REGON);
2) zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie

ubezpieczeń społecznych;
3) zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13

października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
(Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.1)) wraz ze wskazaniem właściwego
naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku.

1a. Sąd rejestrowy przesyła z urzędu wnioski i zgłoszenia, o których mowa w ust. 1,
niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu,
odpowiednio do:
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1) urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma siedzibę,
oraz

2) wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego
- wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu.

[1b. Po uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru NIP sąd rejestrowy przesyła
zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie
ubezpieczeń społecznych do właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.]

<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.>

1c. Przepisów ust. 1-1b nie stosuje się, gdy:
1) wnioskodawca składa wniosek w formie elektronicznej; w takim przypadku

wnioskodawca wysyła wnioski i zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, samodzielnie,
drogą elektroniczną;

1a) wnioskodawca składa wniosek o wpis spółki, o której mowa w art. 8a ust. 1 pkt 6;
wnioskodawca składa wnioski i zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio
do właściwych organów;

2) zmiana nie dotyczy danych objętych wpisem do rejestru przedsiębiorców.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o pierwszy wpis do rejestru

przedsiębiorców wnioskodawca dołącza w szczególności umowę spółki oraz dokument
potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których
znajduje się jego siedziba.

3. Sąd rejestrowy przesyła do urzędu skarbowego dodatkowy odpis umowy spółki,
dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w
których znajduje się siedziba, oraz inne dokumenty złożone przez przedsiębiorcę wraz z
wnioskiem, o którym mowa w ust. 1.

Art. 38.
W dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

1) dla każdego podmiotu:
a) nazwę lub firmę, pod którą działa,
b) oznaczenie jego formy prawnej,
c) jego siedzibę i adres,
d) jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców posiada oddziały - także ich

siedziby i adresy,
e) oznaczenie jego poprzedniego numeru rejestru sądowego lub numeru w

ewidencji działalności gospodarczej,
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f) jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku
przekształcenia lub podziału innego podmiotu albo połączenia innych
podmiotów, zamieszcza się w tym rejestrze wzmiankę o sposobie powstania
podmiotu, a także oznaczenia poprzednich numerów rejestru. Jeżeli podmiot
wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku koncentracji
innych podmiotów, zamieszcza się w tym rejestrze także oznaczenie
poprzednich numerów tego rejestru oraz numer i datę decyzji Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji,
wydanej zgodnie z przepisami o ochronie konkurencji i konsumentów,

g) wzmiankę o wykonywaniu działalności gospodarczej z innymi podmiotami na
podstawie umowy spółki cywilnej,

h) numer NIP;
<1a) w przypadku gdy podmiot je posiada – adres strony internetowej i adres

poczty elektronicznej;>
2) (uchylony);

2a) w przypadku wspólników spółki jawnej, członków europejskiego zgrupowania
interesów gospodarczych, wspólników spółki partnerskiej, wspólników spółki
komandytowej oraz komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej - informacje
o pozostawaniu w związku małżeńskim, zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej,
powstaniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, zaznaczenie ograniczenia
zdolności do czynności prawnych, o ile takie istnieje;

3) w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną - informacje o statucie lub
umowie, wzmiankę o ich zmianie, okres, na który podmiot został utworzony, oraz
jego numer REGON;

4) w przypadku spółki jawnej:
a) oznaczenie wspólników spółki jawnej, zgodnie z art. 35,
b) (uchylona);

4a) w przypadku europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych:
a) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub oznaczenie nazwy, firmy, formy

prawnej, siedziby statutowej oraz numeru i miejsca rejestracji członków
europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych,

b) wzmiankę o klauzulach zwalniających członka europejskiego zgrupowania
interesów gospodarczych od odpowiedzialności za długi i inne zobowiązania
powstałe przed jego przystąpieniem do zgrupowania;

5) w przypadku spółki partnerskiej:
a) oznaczenie partnerów, zgodnie z art. 35,
b) (uchylona),
c) w przypadku partnerów ponoszących odpowiedzialność zgodnie z art. 95 § 2

ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94,
poz. 1037, z późn. zm.) - zaznaczenie tej okoliczności;

6) w przypadku spółki komandytowej:
a) oznaczenie wspólników spółki komandytowej, zgodnie z art. 35,
b) (uchylona),
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c) określenie, który ze wspólników jest komplementariuszem, a który
komandytariuszem,

d) wysokość sumy komandytowej,
e) przedmiot wkładu każdego komandytariusza, z zaznaczeniem, w jakiej części

został wniesiony, oraz zwroty wkładów choćby częściowe;
7) w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej:

a) oznaczenie komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, zgodnie z art. 35,
b) (uchylona),
c) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji,
d) ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,
e) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona,
f) jeżeli przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne -

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

8) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) wysokość kapitału zakładowego, a jeżeli wspólnicy wnoszą wkłady niepieniężne -

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

b) określenie, czy wspólnik może mieć jeden czy większą liczbę udziałów,
c) zgodnie z art. 35, oznaczenie wspólników posiadających samodzielnie lub łącznie

z innymi co najmniej 10 % kapitału zakładowego oraz ilość posiadanych przez
tych wspólników udziałów i łączną ich wysokość,

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

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

f)  o której mowa w art. 8a ust. 1 pkt 6, w której wkłady na pokrycie kapitału
zakładowego nie zostały wniesione - wzmiankę, że kapitał nie został pokryty;

9) w przypadku spółki akcyjnej:
a) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, a jeżeli

akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z
podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji,

b) wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, i wzmiankę, czy
zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych,

c) ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,
d) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona,
e) wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
f) jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego

pisma,
g) jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym

akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki
niewynikających z akcji - zaznaczenie tych okoliczności,
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h) w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza - jego oznaczenie
zgodnie z art. 35, a także wzmiankę, iż jest on jedynym akcjonariuszem spółki,

i) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych za te
obligacje; wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;

9a) w przypadku spółki europejskiej:
a) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji,
b) jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności,

z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji; nie dotyczy to
spółki europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

c) wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, oraz wzmiankę, czy
zarząd albo rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów
subskrypcyjnych,

d) liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,
e) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona; nie dotyczy to

spółki europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

f) wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
g) jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego

pisma,
h) jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym

akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki
niewynikających z akcji - zaznaczenie tych okoliczności,

i) w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza - jego oznaczenie
zgodnie z art. 35, a także wzmiankę, że jest on jedynym akcjonariuszem spółki
europejskiej,

j) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych za te
obligacje; wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;

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

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

podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie udziałów; nie dotyczy
to spółdzielni europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

c) jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółdzielni europejskiej -
oznaczenie tego pisma,

d) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji;
10) w przypadku przedsiębiorstwa państwowego - organ założycielski;
11) w przypadku instytutu badawczego - minister nadzorujący instytut;
12) w przypadku przedsiębiorstwa zagranicznego:

a) nazwisko i imiona osoby fizycznej lub określenie osoby prawnej, która uzyskała
zezwolenie na prowadzenie tego przedsiębiorstwa na terytorium
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Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z miejscem zamieszkania (siedzibą) i adresem
tej osoby,

b) oznaczenie organu, który wydał zezwolenie na prowadzenie tego
przedsiębiorstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz numer i datę
tego zezwolenia;

13) w przypadku towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - oznaczenie terytorialnego
zasięgu działalności towarzystwa, oznaczenie działu ubezpieczeń objętego
działalnością towarzystwa, wysokość kapitału zakładowego i zapasowego, wzmiankę
dotyczącą uznania towarzystwa za małe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych,
wzmiankę o częściowym ograniczeniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie
towarzystwa;

13a)  w przypadku towarzystwa reasekuracji wzajemnej - oznaczenie terytorialnego
zasięgu działalności towarzystwa, oznaczenie działu ubezpieczeń objętego
działalnością towarzystwa, wysokość kapitału zakładowego i zapasowego, wzmiankę
o częściowym ograniczeniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie towarzystwa;

14) w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:

a) oznaczenie przedsiębiorcy zagranicznego wraz z określeniem jego formy
organizacyjno-prawnej,

b) siedzibę i adres przedsiębiorcy zagranicznego,
c) jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wykonuje działalność na podstawie

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

d) jeżeli przedsiębiorca zagraniczny nie podlega prawu jednego z państw
członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym - określenie prawa państwa właściwego dla
przedsiębiorcy;

15) w przypadku głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz
głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji:

a) oznaczenie zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu
reasekuracji wraz z określeniem jego formy organizacyjno-prawnej,

b) siedzibę i adres zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu
reasekuracji,

c) jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji
istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru - rejestr, w
którym wpisany jest zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład
reasekuracji, wraz z numerem wpisu do rejestru oraz określeniem organu
prowadzącego rejestr i przechowującego akta,

d) jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji nie
podlega prawu jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - określenie prawa państwa



- 9 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

właściwego dla zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu
reasekuracji.

[Art. 47.
Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane
zgłaszać informacje wymienione w art. 38-40 i w art. 44 oraz ich zmiany, niezależnie od
obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej.]

<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.>


