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NAZWA USŁUGI / 

SYMBOL 

INFORMACJA O ELEKTRONICZNYM DOSTĘPIE DO KRS 

85/K/UU/SR 

KATEGORIA USŁUGI Usługa uzupełniająca 

OZNACZENIE 

SĄDU/WYDZIAŁU 

sąd rejonowy / wydział gospodarczy KRS 

SYMBOL PROCEDURY 85/P/UU/SR 

SŁOWA KLUCZE elektroniczny dostęp do KRS, portal S24, wyszukiwarka podmiotów w 

KRS 

PODMIOTY 

UPRAWNIONE  

(KOGO DOTYCZY) 

 

➢ wnioskodawca (każdy zainteresowany) 

MIEJSCE REALIZACJI 

USŁUGI   

(GDZIE I W JAKI 

SPOSÓB ZŁOŻYĆ 

DOKUMENTY) 

 

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości:  

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestr-sadowy 

SPOSÓB 

POSTĘPOWANIA 

DLA REALIZACJI 

USŁUGI (JAK SIĘ 

PRZYGOTOWAĆ 

DO SPRAWY) 

Aby skorzystać z elektronicznego dostępu do KRS, należy: 

➢ wejść na stronę https://ekrs.ms.gov.pl/ wybierając odpowiednią 

zakładkę i postępować zgodnie z instrukcją.  

➢ portal dostępowo – informacyjny www.pdi.ms.gov.pl 

wybierając odpowiednią zakładkę i postępować zgodnie 

z instrukcją. 

TERMIN REALIZACJI 

USŁUGI 

➢ nie dotyczy 

FORMA ODBIORU 

USŁUGI (PO SPRAWIE) 

sprawy realizowane są bezpośrednio przez portale: 

www.ekrs.ms.gov.pl  lub pdi.ms.gov.pl 

 

WYMAGANE 

DOKUMENTY 

Rodzaj dokumentów zależy od załatwianej sprawy. 

Zob.https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-

wnioskow-skladanych-do-centralnej-informacji-krs-1 

OPŁATY Zależnie od rodzaju sprawy.  

Zob.https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/oplaty-za-

udostepnienie-informacji-z-centralnej-informacji-krs 

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestr-sadowy
https://ekrs.ms.gov.pl/
http://www.pdi.ms.gov.pl/
http://www.ekrs.ms.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-skladanych-do-centralnej-informacji-krs-1
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-skladanych-do-centralnej-informacji-krs-1
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/oplaty-za-udostepnienie-informacji-z-centralnej-informacji-krs
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/oplaty-za-udostepnienie-informacji-z-centralnej-informacji-krs
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PODSTAWA PRAWNA  ➢ Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

➢ Ustawa  z  dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym 

Rejestrze Sądowym  oraz  niektórych  innych  ustaw, 

➢ 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, 

➢ 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 

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 13 stycznia 

2015 r. w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do 

Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których 

umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1680),  
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➢ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia  14 stycznia  

2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie 

teleinformatycznym (Dz. U.  z 2017 r, poz. 1005 ze zm.), 

➢ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 

2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej 

udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. 2017 r., 

poz. 963), 

➢ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 

2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki 

komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym 

(Dz. U. 2017 r., poz. 766) 

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 

Krajowy Rejestr Sądowy jest scentralizowaną, informatyczną bazą danych 

składającą się z trzech osobnych rejestrów: 

➢ rejestru przedsiębiorców, 

➢ rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, 

➢ rejestru dłużników niewypłacalnych. 

Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest powszechne udostępnienie 

szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego 

podmiotu oraz sposobie jego reprezentowania. Ponadto Krajowy Rejestr 

Sądowy zawiera inne istotne dla obrotu gospodarczego dane 

o przedsiębiorcy, w tym między innymi: 

➢ informacje o zaległościach podatkowych i celnych, 

➢ zaległościach wobec ZUS, 

➢ wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności, 

➢ informacje o otwarciu likwidacji i rozwiązaniu przedsiębiorcy, 

➢ informacje o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy. 
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W aktach rejestrowych prowadzonych przez sąd znajdują się informacje 

o statusie finansowym przedsiębiorców, wynikające z treści złożonych 

rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania rocznych 

sprawozdań finansowych przez firmy audytorskie. 

 

Informacja dodatkowa dotycząca danej usługi udzielana jest w związku 

z pytaniem Interesanta, pod warunkiem że nie stanowi ona porady prawnej. 

ZAŁĄCZNIKI 

(WZORY WNIOSKÓW / 

FORMULARZE) 

➢ nie dotyczy 

 


