
Warszawa, dnia 31 maja 2011 r.

Opinia do ustawy

o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

(druk nr 1221)

I. Cel i przedmiot ustawy

Zasadniczym celem nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, jest

usprawnienie i ułatwienie pozyskiwania dokumentów wydawanych przez Centralną

Informację Krajowego Rejestru Sądowego oraz upowszechnienie bezpłatnego dostępu

do Krajowego Rejestru Sądowego, zwanego dalej "Rejestrem".

Cel ten w myśl uzasadnienia do rządowego projektu (druk sejmowy nr 3657),

ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- zapewnienie jednakowej rangi dokumentom wydawanym zarówno w postaci papierowej, jak

też elektronicznej. Ustawa, poza formą papierową, nadaje moc dokumentów urzędowych

także odpisom, wyciągom, zaświadczeniom oraz informacjom wydawanym w postaci

elektronicznej. Jednocześnie ustawa przewiduje, że pobrane samodzielnie wydruki

komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru będą miały moc

zrównaną z mocą dokumentów (o których w art. 4 ust. 3a ustawy) wydawanych przez

Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego w postaci papierowej lub

elektronicznej, jeżeli będą posiadały cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi

zawartymi w Rejestrze – proponowany ust. 3 i dodawany ust.4aa w art. 4 ustawy

o Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 1 pkt 1 lit. a i c noweli);

- dostęp do wszystkich części Rejestru (rejestru przedsiębiorców; rejestru stowarzyszeń,

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki

zdrowotnej; rejestru dłużników niewypłacalnych; elektronicznego katalogu dokumentów

spółek) i do wszystkich aktualnie znajdujących się w nich danych. Zgodnie postanowieniami

opiniowanej ustawy Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego będzie

udostępniała bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych
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(za pośrednictwem Internetu), wszystkie aktualne informacje o podmiotach wpisanych

do Rejestru, a także listę dokumentów przekazanych do elektronicznego katalogu

dokumentów spółek – proponowany ust. 4a w art. 4 ustawy o Krajowym Rejestrze

Sadowym.

Mając na uwadze powyższe zmiany, ustawa nowelizująca przewiduje także

odpowiednie modyfikacje przepisów upoważniających, o których mowa w art. 6 pkt 1 i pkt 3

ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym, w zakresie upoważnienia dla Ministra

Sprawiedliwości do określenia trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru, struktury

udostępnianych informacji, a także cech wydruków umożliwiających ich weryfikację

z danymi zawartymi w Rejestrze oraz określania m.in. sposobu posługiwania się

dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej (art. 1 pkt 2 noweli).

Wprowadzane nowelą regulacje umożliwiają wpisanie z urzędu do rejestru

przedsiębiorców numeru NIP, po uzyskaniu przez sąd rejestrowy z urzędu skarbowego,

informacji o jego nadaniu przedsiębiorcy. Wpis taki nie podlega opłacie sądowej i jest

zwolniony z obowiązku ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postanowienie o

wpisie nie wymaga zaś uzasadnienia ani doręczenia (art. 1 pkt 3 noweli).

Ustawa wprowadza również przepis umożliwiający wpisanie do Rejestru adresu

strony internetowej i adresu poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca takie adresy posiada –

dodawany w art. 38 pkt 1a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nowelizacja zawiera także przepis przejściowy, zgodnie z którym do postępowań

rejestrowych wszczętych i niezakończonych przed dniem jej wejścia życie, będą miały

zastosowanie przepisy w nowym brzmieniu.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił ustawę na 92. posiedzeniu w dniu 13 maja 2011 r.

Wniesiona do Senatu ustawa została uchwalona przez Sejm w efekcie rozpatrzenia

rządowego projekty ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (druk

nr 3657).

I czytanie miało miejsce na 80. posiedzeniu Sejmu w dniu 16 grudnia 2010 r.

Projekt stał się przedmiotem prac Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Komisja podjęła uchwałę o skierowaniu projektu ustawy do podkomisji

nadzwyczajnej. Podkomisja w sprawozdaniu z dnia 3 marca 2011 r. wniosła o przyjęcie

ustawy bez poprawek.
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Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 29 marca 2011 r. przyjęła projekt

ustawy z poprawkami (druk nr 4017), które nie dokonywały w nim istotnych zmian

z merytorycznego punktu widzenia.

Na etapie II czytania, które miało miejsce na 90. posiedzeniu Sejmu, w dniu

15 kwietnia 2011 r., zgłoszono dwie poprawki, których celem było:

1) zmiana redakcji przepisu upoważniającego .

2) przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy na dzień 1 stycznia 2012 (w propozycji

rządowej termin ten był przewidziany na dzień 1 października 2011r.)

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka opowiedziała się za przyjęciem

poprawek.

W trakcie III czytania, które odbyło się na 92. posiedzeniu, Sejm przyjął ustawę

w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.

Mirosław Reszczyński

legislator


