NAZWA
USŁUGI/SYMBOL

INFORMACJA O UZYSKIWANIU ODPISÓW, WYCIĄGÓW
I ZAŚWIADCZEŃ ORAZ POŚWIADCZONYCH ODPISÓW
STATUTÓW W SĄDZIE ORAZ UZYSKIWANIU INFORMACJI
Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ZA POŚREDNICTWEM
CENTRALNEJ INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO

84/K/UU/SR
KATEGORIA USŁUGI
OZNACZENIE
SĄDU/WYDZIAŁU

Usługa uzupełniająca
Centrala lub Oddział Centralnej informacji KRS sąd rejonowy / wydział
gospodarczy KRS

SYMBOL PROCEDURY

84/P/UU/SR

SŁOWA KLUCZE
PODMIOTY
UPRAWNIONE

odpis, wyciąg, zaświadczenie, informacja

➢

wnioskodawca (każdy zainteresowany)

(KOGO DOTYCZY)
MIEJSCE REALIZACJI
USŁUGI
(GDZIE I W JAKI SPOSÓB
ZŁOŻYĆ DOKUMENTY)

W przypadku odpisów, wyciągów, zaświadczeń i informacji na podstawie
informacji wpisanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sądowego:
➢ Centrala Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,
➢ Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.
W przypadku uzyskania odpisów dokumentów złożonych do akt
rejestrowych (np. statutu):
➢ sąd rejonowy, wydział gospodarczy KRS właściwy ze względu
na siedzibę podmiotu.

SPOSÓB
POSTĘPOWANIA DLA
REALIZACJI USŁUGI
(JAK SIĘ
PRZYGOTOWAĆ DO
SPRAWY)

Odpisy, wyciągi i zaświadczenia
➢ Przygotowanie wniosku na urzędowym formularzu.
➢ Złożenie wniosku w Oddziale Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru
Sądowego
lub
złożenie/przesłanie
pocztą
tradycyjną/ePUAPem/PDI do Centrali Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sądowego.
Formularze dostępne są pod adresem:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-skladanychdo-centralnej-informacji-krs
Uwaga: Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego bezpłatnie
udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualne
informacje o podmiotach wpisanych do rejestru. Informacje są dostępne
za pośrednictwem strony Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://ekrs.ms.gov.pl/
(informacje pobrane za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwości mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych
przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego).
Poświadczone przez sąd odpisy statutów
➢ Przygotowanie wniosku.
➢ Złożenie wniosku w biurze podawczym sądu właściwego dla
siedziby podmiotu, którego statutu dotyczy wniosek, osobiście,

Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich oraz środków krajowych

korespondencyjnie
lub
za
pośrednictwem
systemu
teleinformatycznego
(pismo
procesowe
opatruje
się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).
TERMIN REALIZACJI
USŁUGI
FORMA ODBIORU
USŁUGI

➢

nie dotyczy

➢
➢

osobiście
przez platformy internetowe: tj. ePUAP, PDI
(www.pdi.ms.gov.pl)
pocztą tradycyjną

➢

➢

WYMAGANE
DOKUMENTY

Wniosek na urzędowym formularzu – w przypadku żądania
wydania odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji na
podstawie informacji wpisanych do Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sądowego.

Formularze wniosków dostępne są pod adresem:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-skladanychdo-centralnej-informacji-krs
➢

Wniosek o wydanie odpisu dokumentu – w przypadku uzyskania
odpisów dokumentów złożonych do akt rejestrowych - nie jest
wymagany urzędowy formularz.
Wysokość opłat za wydanie odpisów, wyciągów, zaświadczeń
informacji, dokumentów spółek złożonych w formie elektronicznej reguluje
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji,
wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru
Sądowego oraz za udostępnianie dokumentów złożonych w postaci
elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej
z elektronicznego katalogu dokumentów spółek
➢ Informacja o wysokości opłat dostępna jest pod adresem:

OPŁATY

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/oplaty-za-udostepnienieinformacji-z-centralnej-informacji-krs
PODSTAWA PRAWNA

➢
➢

➢

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy
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 oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy 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 2018 r., poz. 503)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustroju
i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz
trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru, wydawania
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➢

dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania
dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych, a także
struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do
Rejestru
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji,
wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru
Sądowego oraz za udostępnianie dokumentów złożonych w postaci
elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej
z elektronicznego katalogu dokumentów spółek

AKTUALIZACJA/
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ministerstwo Sprawiedliwości w przypadku każdorazowej zmiany:
➢ zamieszczenie na stronie MS aktualnego formularza Karty usługi,
➢ poinformowanie Kierownika BOI, a w przypadku jego braku –
Kierownika Oddziału Administracyjnego lub Samodzielnej Sekcji
Administracyjnej o dokonanej zmianie.
Kierownik BOI, a w przypadku jego braku – Kierownik Oddziału
Administracyjnego lub Samodzielnej Sekcji Administracyjnej:
➢ wydrukowanie ze strony MS aktualnego formularza Karty usługi
i zastąpienie nieaktualnej Karty usługi nowym arkuszem (dot.
wersji papierowej),
➢ naniesienie stosownej adnotacji w tabeli przeglądu i aktualizacji
kart usług oraz procedur świadczenia usług.

INFORMACJE
DODATKOWE

Informacja dodatkowa dotycząca danej usługi udzielana jest w związku
z pytaniem Interesanta, pod warunkiem że nie stanowi ona porady prawnej.

ZAŁĄCZNIKI
(WZORY/FORMULARZE)

Załącznik nr 1 do Karty usługi – Wniosek o podanie numeru KRS.
Załącznik nr 2 do Karty usługi – Wniosek o udostępnienie dokumentu
z Elektronicznego Katalogu Dokumentów.
Załącznik nr 3 do Karty usługi – Wniosek o wydanie zaświadczenia, że
podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest organizacją pożytku
publicznego.
Załącznik nr 4 do Karty usługi – Wniosek o wydanie zaświadczenia, że
podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
Załącznik nr 5 do Karty usługi – Wniosek o wydanie zaświadczenia, że
podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
Załącznik nr 6 do Karty usługi – Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru
Dłużników Niewypłacalnych.
Załącznik nr 7 do Karty usługi – Wniosek o wydanie zaświadczenia, że
podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Załącznik nr 8 do Karty usługi – Wniosek o wydanie zaświadczenia
o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.
Załącznik nr 9 do Karty usługi – Wniosek o wydanie zaświadczenia, że
podmiot
jest
wpisany
do
Krajowego
Rejestru
Sądowego.
Załącznik nr 10 do Karty usługi – Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego
Rejestru Sądowego.
Załącznik nr 11 do Karty usługi – Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego
Rejestru Sądowego.
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Załącznik nr 1 do Karty usługi:

INFORMACJA O UZYSKIWANIU ODPISÓW, WYCIĄGÓW I ZAŚWIADCZEŃ
ORAZ POŚWIADCZONYCH ODPISÓW STATUTÓW W SĄDZIE ORAZ
UZYSKIWANIU INFORMACJI Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ZA
POŚREDNICTWEM CENTRALNEJ INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO 84/K/UU/SR

CORS
Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych

Wniosek o podanie numeru KRS

CI KRS-CNR

Krajowy Rejestr
Sądowy

WNIOSKUJĄCY
1. Imię i nazwisko / nazwa lub firma

2. Ulica

3. Nr domu

6. Kod pocztowy

5. Miejscowość

4. Nr lokalu

7. Poczta

8. Kraj

OZNACZENIE SPOSOBU WYSZUKIWANIA W REJESTRZE NUMERU KRS
❑

9. Numer KRS ma być wyszukiwany w:

tylko aktualnych pozycjach

❑

pozycjach aktualnych i wykreślonych

OKREŚLENIE PODMIOTU, DLA KTÓREGO MA BYĆ PODANY NUMER KRS
10. Numer identyfikacyjny REGON
11.
11. Numer identyfikacji podatkowej NIP
12. Nazwa / firma

Siedziba podmiotu
ograniczona do województwa, powiatu i gminy
13.

Województwo

14.

Powiat

15.

Gmina

Oznaczenie formy prawnej

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

1.

Spółka jawna

2.

Spółka komandytowa

3.

Spółka partnerska

4.

Spółka komandytowo - akcyjna

5.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

6.

Spółka akcyjna

7.

Spółka europejska

8.

Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

9.

Spółdzielnia

10.

Spółdzielnia europejska

11.

Przedsiębiorstwo państwowe

12.

Jednostka badawczo – rozwojowa

13.

Instytucja gospodarki budżetowej

14.

Przedsiębiorstwo zagraniczne

15.

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

16.

Towarzystwo reasekuracji wzajemnej

17.

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego

18.

Główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń

19.

Główny oddział zagranicznego zakładu reasekuracji

20.

Stowarzyszenie lub jednostka terenowa stowarzyszenia
posiadająca osobowość prawną

21.

Związek stowarzyszeń

22.

Fundacja

23.

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

24.

Kółko rolnicze

25.

Rolnicze zrzeszenie branżowe

26.

Związek rolników, kółek i organizacji rolniczych

27.

Związek rolniczych zrzeszeń branżowych

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

28.

Związek zawodowy rolników indywidualnych

29.

Cech rzemieślniczy

30.

Izba rzemieślnicza

31.

Związek Rzemiosła Polskiego

32.

Zrzeszenie handlu i usług

33.

Zrzeszenie transportu

34.

Ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń handlu i usług

35.

Ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń transportu

36.

Ogólnokrajowy związek międzybranżowy

37.

Ogólnokrajowe zrzeszenie międzybranżowe

38.

Izba gospodarcza lub Krajowa Izba Gospodarcza

39.

Związek zawodowy lub jednostka organizacyjna związku
zawodowego posiadająca osobowość prawną

40.

Związek pracodawców

41.

Federacja lub konfederacja związków pracodawców

42.

Stowarzyszenie kultury fizycznej

43.

Związek sportowy

44.

Polski związek sportowy

45.

Stowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym

46.

Kolumna transportu sanitarnego

47.

Inna organizacja przedsiębiorców

48.

Inna organizacja społeczna lub zawodowa

49.
50.

Nieposiadająca osobowości prawnej organizacja pożytku
publicznego
Inna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego

51.

Kościelna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego

52.

Nieposiadająca osobowości prawnej instytucja kościelna będąca
organizacją pożytku publicznego

Instrukcja wypełniania formularza
• W polu „określenie podmiotu” należy podać tylko jedną daną identyfikującą:
1. numer REGON,
2. numer identyfikacji podatkowej NIP – dotyczy tylko podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców,
3. nazwę lub firmę oraz w razie potrzeby także formę prawną i siedzibę.

•

W przypadku zamieszczenia we wniosku więcej niż jednej z danych identyfikujących, wyszukiwanie w rejestrze następuje tylko na podstawie numeru
REGON.

•

Formularz należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami, zgodnie z opisem pól.

•

W polach wyboru należy wstawić X w odpowiednim kwadracie.

•

Wnioski należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty.

•

Wniosek wypełniony niezgodnie z przepisami prawa, nieopłacony, wniosek, od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej, pozostawia
się bez nadania biegu, informując o tym wnioskodawcę.

Załącznik nr 2 do Karty usługi:

INFORMACJA O UZYSKIWANIU ODPISÓW, WYCIĄGÓW I ZAŚWIADCZEŃ
ORAZ POŚWIADCZONYCH ODPISÓW STATUTÓW W SĄDZIE ORAZ
UZYSKIWANIU INFORMACJI Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ZA
POŚREDNICTWEM CENTRALNEJ INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO 84/K/UU/SR

CORS
Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych

CI KRS-EKDS

Krajowy Rejestr
Sądowy

Wniosek o udostępnienie dokumentu
z
Elektronicznego Katalogu Dokumentów

WNIOSKUJĄCY
1. Imię i nazwisko / nazwa lub firma

2. Adres e-mailowy

OKREŚLENIE PODMIOTU, KTÓREGO DOKUMENT MA BYĆ UDOSTĘPNIONY
3. Numer KRS
4. Firma

OKREŚLENIE DOKUMENTU
5. Rodzaj dokumentu

6. Język, w którym dokument został sporządzony

Instrukcja wypełniania formularza
• W polu „rodzaj dokumentu” należy wpisać:.

1. określenie dokumentu, np. statut, tekst jednolity umowy spółki, sprawozdanie finansowe, itp,
2. określenie daty złożenia dokumentu w sądzie lub okresu jakiego dotyczy w przypadku sprawozdań finansowych,
3. jeśli istnieje taka możliwość, określenie sygnatury sprawy, przy której dokument został złożony w sądzie.

•
•

Wnioski należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty.
Wniosek nieprawidłowo wypełniony, nieopłacony, wniosek od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej, pozostawia się bez nadania biegu, informując
o tym wnioskodawcę.

Załącznik nr 3 do Karty usługi:

INFORMACJA O UZYSKIWANIU ODPISÓW, WYCIĄGÓW I ZAŚWIADCZEŃ
ORAZ POŚWIADCZONYCH ODPISÓW STATUTÓW W SĄDZIE ORAZ
UZYSKIWANIU INFORMACJI Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ZA
POŚREDNICTWEM CENTRALNEJ INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO 84/K/UU/SR

CORS
Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych

Krajowy
Rejestr Sądowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia,
że podmiot wpisany
CI KRS-CZ-OPP
do Krajowego Rejestru Sądowego
jest organizacją pożytku publicznego

WNIOSKUJĄCY
1. Imię i nazwisko / nazwa lub firma

2. Ulica

6. Kod pocztowy

3. Nr
domu

4. Nr
lokalu

7. Poczta

5. Miejscowość

8. Kraj

OKREŚLENIE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAŚWIADCZENIE
9. Numer KRS

Instrukcja wypełniania formularza
• Formularz należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami, zgodnie z opisem pól.
• Wnioski należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty.
• Wniosek wypełniony niezgodnie z przepisami prawa, nieopłacony, wniosek, od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od
należnej, pozostawia się bez nadania biegu, informując o tym wnioskodawcę.

Załącznik nr 4 do Karty usługi:

INFORMACJA O UZYSKIWANIU ODPISÓW, WYCIĄGÓW I ZAŚWIADCZEŃ
ORAZ POŚWIADCZONYCH ODPISÓW STATUTÓW W SĄDZIE ORAZ
UZYSKIWANIU INFORMACJI Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ZA
POŚREDNICTWEM CENTRALNEJ INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO 84/K/UU/SR

CORS
Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych

CI KRS-CDN

Krajowy Rejestr
Sądowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia,
że podmiot nie jest wpisany
do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

WNIOSKUJĄCY
1. Imię i nazwisko / nazwa lub firma

2. Ulica

6. Kod pocztowy

3. Nr domu

4. Nr lokalu

7. Poczta

5. Miejscowość

8. Kraj

OKREŚLENIE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAŚWIADCZENIE
❑

9. Czy podmiot, którego dotyczy zaświadczenie, jest osobą fizyczną?

10. Numer PESEL

11. Numer identyfikacyjny REGON

TAK

❑

NIE

12. Numer KRS

13. Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego

14. Drugi człon nazwiska złożonego

15. Pierwsze imię

16. Drugie imię

17. Nazwa lub firma

Instrukcja wypełniania formularza
• We wniosku należy podać tylko jedną daną identyfikującą podmiot. W przypadku osoby fizycznej jest to numer PESEL lub nazwisko
•
•
•
•
•

i imiona. W przypadku pozostałych podmiotów: numer REGON lub nazwa, lub firma, lub numer KRS.
W przypadku podania we wniosku więcej niż jednej danej identyfikacyjnej, wyszukanie w rejestrze następuje na podstawie tylko
jednej z nich, według kolejności podanej powyżej.
Formularz należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami, zgodnie z opisem pól.
W polach wyboru należy wstawić X w odpowiednim kwadracie.
Wnioski należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty.
Wniosek wypełniony niezgodnie z przepisami prawa, nieopłacony, wniosek, od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od
należnej, pozostawia się bez nadania biegu, informując o tym wnioskodawcę.

Załącznik nr 5 do Karty usługi:

INFORMACJA O UZYSKIWANIU ODPISÓW, WYCIĄGÓW I ZAŚWIADCZEŃ
ORAZ POŚWIADCZONYCH ODPISÓW STATUTÓW W SĄDZIE ORAZ
UZYSKIWANIU INFORMACJI Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ZA
POŚREDNICTWEM CENTRALNEJ INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO 84/K/UU/SR

CORS
Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych

Wniosek o wydanie zaświadczenia,
że podmiot jest wpisany
do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

CI KRS-CDT

Krajowy Rejestr
Sądowy
WNIOSKUJĄCY
1.

Imię i nazwisko / nazwa lub firma

2.

Ulica

6.

Kod pocztowy

3.

7.

Nr
domu

4.

Nr
lokalu

Poczta

5.

Miejscowość

8.

Kraj

OKREŚLENIE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAŚWIADCZENIE
❑

9.

Czy podmiot, którego dotyczy zaświadczenie, jest osobą fizyczną?

10.

Numer PESEL

13.

Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego

14.

Drugi człon nazwiska złożonego

15.

Pierwsze imię

16.

Drugie imię

17.

Nazwa / firma

11.

Numer identyfikacyjny REGON

Instrukcja wypełniania formularza
• Dla identyfikacji podmiotu, którego dotyczy zaświadczenie, należy podać:

•
•
•
•

12.

TAK

❑

NIE

Numer KRS

− w przypadku osób fizycznych – numer PESEL oraz imię i nazwisko,
− w przypadku pozostałych podmiotów – numer REGON oraz nazwę lub firmę, a dla podmiotów wpisanych do Krajowego
Rejestru Sądowego również numer KRS.
Formularz należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami, zgodnie z opisem
pól.
W polach wyboru należy wstawić X w odpowiednim kwadracie.
Wnioski należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty.
Wniosek wypełniony niezgodnie z przepisami prawa, nieopłacony, wniosek, od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od
należnej, pozostawia się bez nadania biegu, informując o tym wnioskodawcę.

Załącznik nr 6 do Karty usługi:

INFORMACJA O UZYSKIWANIU ODPISÓW, WYCIĄGÓW I ZAŚWIADCZEŃ
ORAZ POŚWIADCZONYCH ODPISÓW STATUTÓW W SĄDZIE ORAZ
UZYSKIWANIU INFORMACJI Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ZA
POŚREDNICTWEM CENTRALNEJ INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO 84/K/UU/SR

CORS
Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych

CI KRS-CDO

Krajowy Rejestr
Sądowy

Wniosek o wydanie odpisu
z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

WNIOSKUJĄCY
1. Imię i nazwisko / nazwa lub firma

2. Ulica
6. Kod pocztowy

3. Nr
domu

4. Nr
lokalu

7. Poczta

5. Miejscowość
8. Kraj

OKREŚLENIE PODMIOTU
9. Numer pozycji RDN

RODZAJ ODPISU
10.Odpis ma być:

❑

1. aktualny

❑

2. pełny

Instrukcja wypełniania formularza
• Formularz należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami, zgodnie z
•
•
•

opisem pól.
W polach wyboru należy wstawić X w odpowiednim kwadracie.
Wnioski należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty.
Wniosek wypełniony niezgodnie z przepisami prawa, nieopłacony, wniosek, od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od
należnej, pozostawia się bez nadania biegu, informując o tym wnioskodawcę.

Załącznik nr 7 do Karty usługi:

INFORMACJA O UZYSKIWANIU ODPISÓW, WYCIĄGÓW I ZAŚWIADCZEŃ
ORAZ POŚWIADCZONYCH ODPISÓW STATUTÓW W SĄDZIE ORAZ
UZYSKIWANIU INFORMACJI Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ZA
POŚREDNICTWEM CENTRALNEJ INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO 84/K/UU/SR

CORS
Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych

Wniosek o wydanie zaświadczenia,
że podmiot nie jest wpisany
do Krajowego Rejestru Sądowego

CI KRS-CZN

Krajowy Rejestr
Sądowy
WNIOSKUJĄCY
1.

Imię i nazwisko / nazwa lub firma

2.

Ulica

6.

Kod pocztowy

3.

7.

Nr domu

4.

Nr lokalu

Poczta

5.

Miejscowość

8.

Kraj

OZNACZENIE REJESTRU, Z KTÓREGO MA BYĆ WYDANE ZAŚWIADCZENIE
9. Zaświadczenie ma być wydane z:
❑



rejestru przedsiębiorców

❑

2.

rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

OKREŚLENIE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAŚWIADCZENIE

10. Numer identyfikacyjny REGON

11. Numer identyfikacji podatkowej NIP

12. Nazwa lub firma

Siedziba
13. Województwo

14. Powiat

15. Gmina

16. Miejscowość

Instrukcja wypełniania formularza
•

•
•
•
•
•

W polu „określenie podmiotu” należy podać jedną daną identyfikującą:
1. numer REGON lub
2. numer NIP (dotyczy tylko rejestru przedsiębiorców), lub
3. nazwę lub firmę oraz siedzibę.
W przypadku zamieszczenia we wniosku więcej niż jednej z danych identyfikujących wyszukiwanie w rejestrze następuje tylko na
podstawie jednej z nich, według kolejności danych wynikającej z numeracji określonej powyżej.
Formularz należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami, zgodnie z opisem pól.
W polach wyboru należy wstawić X w odpowiednim kwadracie.
Wnioski należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty.
Wniosek wypełniony niezgodnie z przepisami prawa, nieopłacony, wniosek, od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od
należnej, pozostawia się bez nadania biegu, informując o tym wnioskodawcę.

Załącznik nr 8 do Karty usługi:

INFORMACJA O UZYSKIWANIU ODPISÓW, WYCIĄGÓW I ZAŚWIADCZEŃ
ORAZ POŚWIADCZONYCH ODPISÓW STATUTÓW W SĄDZIE ORAZ
UZYSKIWANIU INFORMACJI Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ZA
POŚREDNICTWEM CENTRALNEJ INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO 84/K/UU/SR

CORS
Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych

Wniosek o wydanie zaświadczenia
o wykreśleniu podmiotu
z Krajowego Rejestru Sądowego

CI KRS-CZW

Krajowy
Rejestr Sądowy
WNIOSKUJĄCY
28.Imię i nazwisko / nazwa lub firma

29.Ulica

30.Nr domu

33.Kod pocztowy

31.Nr lokalu

34.Poczta

32.Miejscowość

35.Kraj

OZNACZENIE REJESTRU, Z KTÓREGO MA BYĆ SPORZĄDZONE ZAŚWIADCZENIE
36.Zaświadczenie ma być sporządzone z:
❑



rejestru przedsiębiorców

❑

3.

rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

OKREŚLENIE PODMIOTU
37.Numer KRS

Instrukcja wypełniania formularza
• Formularz należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami, zgodnie z opisem pól.
• W polach wyboru należy wstawić X w odpowiednim kwadracie.
• Wnioski należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty.
• Wniosek wypełniony niezgodnie z przepisami prawa, nieopłacony, wniosek, od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od
należnej, pozostawia się bez nadania biegu, informując o tym wnioskodawcę.

Załącznik nr 9 do Karty usługi:

INFORMACJA O UZYSKIWANIU ODPISÓW, WYCIĄGÓW I ZAŚWIADCZEŃ
ORAZ POŚWIADCZONYCH ODPISÓW STATUTÓW W SĄDZIE ORAZ
UZYSKIWANIU INFORMACJI Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ZA
POŚREDNICTWEM CENTRALNEJ INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO 84/K/UU/SR

CORS
Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych

Wniosek o wydanie zaświadczenia,
że podmiot jest wpisany
do Krajowego Rejestru Sądowego

CI KRS-CZT

Krajowy Rejestr
Sądowy
WNIOSKUJĄCY
1.

Imię i nazwisko / nazwa lub firma

2.

Ulica

6.

Kod pocztowy

3.

7.

Nr
domu

4. Nr lokalu

Poczta

5.

Miejscowość

8.

Kraj

OZNACZENIE REJESTRU, Z KTÓREGO MA BYĆ SPORZĄDZONE ZAŚWIADCZENIE
9.

Zaświadczenie ma być sporządzone z:
❑



rejestru przedsiębiorców

❑

4.

rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

OKREŚLENIE PODMIOTU
10. Numer KRS

Instrukcja wypełniania formularza
• Formularz należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami, zgodnie z opisem pól.
• W polach wyboru należy wstawić X w odpowiednim kwadracie.
• Wnioski należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty.
• Wniosek wypełniony niezgodnie z przepisami prawa, nieopłacony, wniosek, od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od
należnej, pozostawia się bez nadania biegu, informując o tym wnioskodawcę.

Załącznik nr 10 do Karty usługi:

INFORMACJA O UZYSKIWANIU ODPISÓW, WYCIĄGÓW I ZAŚWIADCZEŃ
ORAZ POŚWIADCZONYCH ODPISÓW STATUTÓW W SĄDZIE ORAZ
UZYSKIWANIU INFORMACJI Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ZA
POŚREDNICTWEM CENTRALNEJ INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO 84/K/UU/SR

CORS

Wniosek o wydanie wyciągu
z Krajowego Rejestru Sądowego

CI KRS-CWY

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych

Krajowy Rejestr
Sądowy
WNIOSKUJĄCY
1.

Imię i nazwisko / nazwa lub firma

2.

Ulica

6.

Kod pocztowy

3. Nr domu

7.

4. Nr lokalu

Poczta

5.

Miejscowość

8.

Kraj

OZNACZENIE REJESTRU, Z KTÓREGO MA BYĆ SPORZĄDZONY WYCIĄG
9.

Wyciąg ma być sporządzony z:
❑



❑

rejestru przedsiębiorców

5.

rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

OKREŚLENIE PODMIOTU
10. Numer KRS

NUMERY DZIAŁÓW OBJĘTYCH WYCIĄGIEM
11. Wyciąg ma
obejmować dane
z:

❑

Działu 1

❑

Działu 2

❑

Działu 3

❑

Działu 4

❑

Działu 5

❑

Działu 6

Instrukcja wypełniania formularza
• Formularz należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami, zgodnie z opisem pól.
• W polach wyboru należy wstawić X w odpowiednim kwadracie. Przy czym w polu nr 9 można zaznaczyć tylko jeden kwadrat,
•
•

a w polu nr 11 należy zaznaczyć te działy, z których zapisy mają być uwidocznione na wyciągu.
Wnioski należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty.
Wniosek wypełniony niezgodnie z przepisami prawa, nieopłacony, wniosek, od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od
należnej, pozostawia się bez nadania biegu, informując o tym wnioskodawcę.

Załącznik nr 11 do Karty usługi:

INFORMACJA O UZYSKIWANIU ODPISÓW, WYCIĄGÓW I ZAŚWIADCZEŃ
ORAZ POŚWIADCZONYCH ODPISÓW STATUTÓW W SĄDZIE ORAZ
UZYSKIWANIU INFORMACJI Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ZA
POŚREDNICTWEM CENTRALNEJ INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO 84/K/UU/SR

CORS
Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych

Wniosek o wydanie odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego

CI KRS-COD

Krajowy Rejestr
Sądowy
WNIOSKUJĄCY
1.

Imię i nazwisko / nazwa lub firma

2.

Ulica

6.

Kod pocztowy

3.

7.

Nr
domu

Poczta

4.

Nr lokalu

5.

Miejscowość

8.

Kraj

OZNACZENIE REJESTRU, Z KTÓREGO MA BYĆ WYDANY ODPIS
9.

Odpis ma być wydany z:
❑



❑

rejestru przedsiębiorców

6.

rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

OKREŚLENIE PODMIOTU
10. Numer KRS

RODZAJ ODPISU
11.

Odpis ma być:

❑

17. 1.

aktualny

2.

❑

3.

pełny

Instrukcja wypełniania formularza
• Formularz należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami, zgodnie z opisem
•
•
•

pól.
W polach wyboru należy wstawić X w odpowiednim kwadracie.
Wnioski należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty.
Wniosek wypełniony niezgodnie z przepisami prawa, nieopłacony, wniosek, od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od
należnej, pozostawia się bez nadania biegu, informując o tym wnioskodawcę.

Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich oraz środków krajowych

