
USTAWA z dnia 26 stycznia 2018 r.o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz 
niektórych innych ustawDz.U.2018.398 z dnia 2018.02.21

Zmiana zakłada obligatoryjną elektronizację Rejestru Przedsiębiorców oraz fakultatywną 
elektronizację Rejestru stowarzyszeń, fundacji, związków zawodowych.



Art. 19. 15 [Wniosek o wpis do Rejestru; Postępowanie rejestrowe; eKRS]

1. Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu.
2. Wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie 
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
3.Wniosek o wpis w rejestrze, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, składa się na urzędowym formularzu lub jego kopii albo za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego. Formularz zawiera niezbędne pouczenia dla stron dotyczące sposobu jego 
wypełniania, wnoszenia i skutków niedostosowania wniosku do wymagań przewidzianych dla pism procesowych.
4. Wnioski inne niż o wpis dotyczące podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, można składać także za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego.
5. Wniosek w postępowaniu przed sądem rejestrowym składa się wraz z opłatą sądową.
6.Wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem 
wniosku do sądu rejestrowego, o czym sąd poucza wnoszącego pismo. Przepisy art. 130 § 7 i 8 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się 
odpowiednio.
7. Wniosek złożony w innej formie niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony podlega zwróceniu bez wzywania do 
uzupełnienia braków.
8. Nieprawidłowo wypełniony wniosek o wpis podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków, jeżeli z powodu nieprawidłowego 
wypełnienia nie jest możliwe nadanie wnioskowi prawidłowego biegu.
9.Wniosek o wpis złożony z naruszeniem ust. 3 podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków.
10. W razie zwrócenia wniosku zgodnie z ust. 7-9 może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. 
Jeżeli wniosek ponownie złożony nie zawiera braków, wywołuje on skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następujew razie 
kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych.
11.Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory, sposób i miejsca udostępniania urzędowych formularzy, mając na 
uwadze wymagania przewidziane dla pism procesowych oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego.



•Art. 3a. 1 [Zadania ministra jako organu właściwego do utrzymywania systemu teleinformatycznego]

•1. Minister Sprawiedliwości utrzymuje system teleinformatyczny służący do prowadzenia Rejestru, umożliwiający zawiązywanie oraz 
podejmowanie innych czynności w odniesieniu do spółek, których umowa jest zawierana przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w 
tym systemie, oraz podejmowanie czynności w postępowaniu rejestrowym w odniesieniu do podmiotów podlegających wpisowi do Rejestru, 
udzielanie informacji z Rejestru i udostępnianie akt rejestrowych. Minister Sprawiedliwości zapewnia dostęp do systemu teleinformatycznego w 
celu dokonywania czynności, o których mowa w tym przepisie, oraz ochronę danych zgromadzonych w systemie przed nieuprawnionym
dostępem, przetwarzaniem, zmianą lub utratą.

•2. Minister Sprawiedliwości zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o adresie, pod którym w 
ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych jest dostępny system teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1.

•3. Minister Sprawiedliwości jest administratorem danych użytkowników systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138).



RODZAJE SYSTEMOW TELEINFORMATYCZNYCH

SPÓŁKI S 24 –www.ekrs.ms.gov.pl DLA SPÓŁEK, KTÓRYCH UMOWY ZOSTAŁY ZAWARTE 
PRZY POMOCY WZORCÓW UMOWY ZAWARTYCH W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM

PDI https://pdi.ms.gov.pl/

Celem Portalu PDI jest umożliwienie: 
1. Wysyłki dokumentów do KRS: 
2Wysyłki dokumentów do CI
3.Wyceny ogłoszenia. 
4. Wysłanie do MSiG 
a) wniosku o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 
b) wniosku o przysłanie Monitora Sądowego i Gospodarczego (M2); 
c) wniosku o przysłanie Monitora Sądowego i Gospodarczego (M3); 
d) formularza zamówienia prenumeraty dziennika urzędowego „Monitor Sądowy 
i Gospodarczy”. 
6. Odbieranie korespondencji z Sądu.

SYSTEM TELEINFORMATYCZNY PRS- HTTPS://PRS.MS.GOV.PL

- DLA KAŻDEGO PODMIOTU ZAREJSETROWANEGO W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW 
(OBLIGATORYJNE)

      

https://pdi.ms.gov.pl/








•OGÓLNE WARUNKI WNIOSKU ELEKTRONICZNEGO

•Wnioski dotyczące podmiotu wpisanego do Rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

. Wniosek podpisuje pełnomocnik dołączając elektroniczną kopię pełnomocnictwa lub strona zgodnie 
ze sposobem reprezentacji ujawnionym w Rejestrze

. Do wniosku dołączamy załączniki w postaci elektronicznej.(art. 694 (3b) kpc)

. Dokumenty, stanowiące załączniki do wniosku złożonego za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego, sporządzone w postaci elektronicznej, opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

. Jeżeli dokumenty będące załącznikami do wniosku złożonego przez system teleinformatyczny zostały 
sporządzone w postaci papierowej, do wniosku dołącza się:

1) odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, 
będącego adwokatem lub radcą prawnym, albo

2) elektroniczne kopie dokumentów.

W dk   któ    kt 2  i ł d k t  lb  j  d i  l b i  ś i d  



NIEPRAWIDŁOWO WYPEŁNIONY 
WNIOSEK

•Art. 19 ust. 8 ustawy KRS (nieprawidłowo wypełniony wniosek)

•Nieprawidłowo wypełniony wniosek o wpis podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia 
braków, jeżeli z powodu nieprawidłowego wypełnienia nie jest możliwe nadanie wnioskowi 
prawidłowego biegu.

•Np. Brak podpisu, podpis niezgodny ze sposobem reprezentacji, nie zgłoszenie wszystkich 
niezbędnych danych (likwidatora, zarządu itp.)

•Zgłoszenie zmiany danych w zarządzie zamiast wykreślenia I wpisania nowej osoby.







INNE WNIOSKI

Nie można wyświetlić obrazu.Nie można wyświetlić obrazu.



•Art. 19a. [Załączniki do wniosku o wpis do Rejestru. Wskazanie pełnomocnika do doręczeń. Obowiązek zgłoszenia zmiany adresu do doręczeń. Zwolnienie z opłat]

•1. (uchylony).

•2. (uchylony).

•2a. (uchylony).

•3. (uchylony).

•3a. (uchylony).

•4. (uchylony).

•5. Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć oświadczenia tych osób obejmujące zgodę na ich powołanie 
oraz ich adresy do doręczeń. Wymogu dołączenia oświadczenia obejmującego zgodę nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która 
udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

•5a. Jeżeli adres do doręczeń osób, o których mowa w ust. 5, znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.

•5b. Każdorazową zmianę adresu do doręczeń osób, o których mowa w ust. 5, lub danych pełnomocnika, o którym mowa w ust. 5a, należy zgłosić sądowi rejestrowemu, załączając 
oświadczenie, o którym mowa w ust. 5. Zgłoszenia dokonują podmiot wpisany do Rejestru albo osoby, o których mowa w ust. 5 i 5a. Do chwili zgłoszenia zmiany adresu doręczeń 
dokonuje się na adres zgłoszony do akt rejestrowych.

•5c.Zgłoszenie zmian, o których mowa w ust. 5b, nie podlega opłacie sądowej.

•5d. Do zgłoszenia spółki kapitałowej do Rejestru należy dołączyć listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób 
uprawnionych do powołania zarządu. W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do 
reprezentowania tej osoby prawnej. Każdorazową zmianę tych osób oraz danych tych osób należy zgłosić sądowi rejestrowemu, przedkładając nową listę. Przepisy ust. 5a-5c stosuje się 
odpowiednio.

•6. Wniosek dotyczący wyłącznie wpisu wzmianki wskazanej w art. 40 pkt 7 nie podlega opłacie sądowej i opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 
Postanowienia uwzględniającego taki wniosek nie doręcza się wnioskodawcy.







•Art. 19c. [Oświadczenie o statusie cudzoziemca]

•1. We wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie 
udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków oraz w przypadku złożenia do akt rejestrowych 
dokumentów w trybie art. 9 ust. 2, zawierających informacje o zmianach wspólników spółki, 
wnioskodawca zamieszcza oświadczenie, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

•2. W przypadku posiadania statusu cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o 
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wnioskodawca we wniosku, o którym mowa w ust. 1, 
zamieszcza także oświadczenie, czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości 
położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

https://sip.lex.pl/#/document/16777234?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16777234?cm=DOCUMENT


ART. 1 UST 2. USTAWY O NABYWANIU NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW:

•Cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest:

•1) osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;

•2) osoba prawna mająca siedzibę za granicą;

•3) nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z 
ustawodawstwem państw obcych;

•4) osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i 3.

UST.3.

•W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną, w rozumieniu ustawy, uważa się spółkę, w której cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują 
bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik, 
użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami, albo mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów art. 4 § 1 pkt 4 lit. b lub 
c, lub e ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577).

UST 4.

•Nabyciem nieruchomości w rozumieniu ustawy jest nabycie prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, na 
podstawie każdego zdarzenia prawnego.

https://sip.lex.pl//document/16886516?unitId=art(4)par(1)pkt(4)lit(b)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16886516?unitId=art(4)par(1)pkt(4)lit(c)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16886516?unitId=art(4)par(1)pkt(4)lit(e)&cm=DOCUMENT


•§ 204 Regulaminu [Przesyłanie i ewidencjonowanie odpisów postanowień o wpisie do rejestru nabycia 
lub objęcia udziałów bądź akcji przez cudzoziemca]

•1. Obowiązek, o którym mowa w art. 8a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) może być wykonywany poprzez 
przesłanie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych elektronicznych kopii dokumentów lub 
postanowień za pomocą wskazanego przez tego ministra środka komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

•2. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, jest ewidencjonowane w wykazie prowadzonym w 
sekretariacie wydziału.

•3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, uważa się za wykonany po otrzymaniu od ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych zwrotnego potwierdzenia dostarczenia korespondencji wysłanej drogą 
elektroniczną.

https://sip.lex.pl//document/16777234?unitId=art(8(a))ust(2)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17181936?cm=DOCUMENT




Nie można wyświetlić obrazu.









•Art. 6943b. [Załączniki do pisma w postaci elektronicznej]

•Do pisma wnoszonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dołącza się załączniki w postaci elektronicznej.

•Art. 6944. [Dokumenty w postępowaniu rejestrowym]

•§ 1. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych składa się w oryginałach albo 
poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.

•§ 11. Ilekroć konieczne jest badanie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 4, do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć dokument uzyskany z systemu 
teleinformatycznego umożliwiający sądowi weryfikację istnienia i treści tytułu wykonawczego. Przed rozpoznaniem tego wniosku istnienie i treść tytułu wykonawczego 
podlegają zweryfikowaniu przez sędziego lub referendarza sądowego w systemie teleinformatycznym.

•§ 2. Dokumenty, o których mowa w § 1, stanowiące załączniki do wniosku złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sporządzone w postaci 
elektronicznej, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

•§ 21. (uchylony).

•§ 22. Jeżeli dokumenty, o których mowa w § 1, zostały sporządzone w postaci papierowej, do wniosku dołącza się:

•1) odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, albo

•2) elektroniczne kopie dokumentów.

•§ 23. W przypadku, o którym mowa w § 22 pkt 2, oryginał dokumentu albo jego odpis lub wyciąg poświadczony urzędowo przesyła się do sądu rejestrowego w terminie 3 
dni od daty złożenia pisma. Przepisy art. 130 § 1-4 stosuje się odpowiednio.

•§ 24. Podmioty dokonujące zgłoszenia okoliczności, o których mowa w art. 41 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, mogą także 
dokonać samodzielnie elektronicznego poświadczenia dokumentów. Przepis art. 129 § 21 stosuje się odpowiednio.



•Art. 23. [Badanie wniosku o wpis do Rejestru]

•1. Sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z 
przepisami prawa.

•2. Sąd rejestrowy bada, czy dane wskazane we wniosku o wpis do Rejestru w zakresie określonym w art. 
35 pkt 1 i 2 oraz art. 38 pkt 1 lit. h są prawdziwe. W pozostałym zakresie sąd rejestrowy bada, czy 
zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.



•Art. 129. [Oryginał dokumentu; uwierzytelnianie dokumentów]

•§ 1. Strona powołująca się w piśmie na dokument obowiązana jest na żądanie przeciwnika złożyć oryginał dokumentu w sądzie jeszcze przed 
rozprawą.

•§ 2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza 
albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

•§ 21. Elektroniczne poświadczenie odpisu dokumentu przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, 
rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej następuje z chwilą wprowadzenia przez tego pełnomocnika 
dokumentu do systemu teleinformatycznego.

•§ 3. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego
adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ma charakter dokumentu 
urzędowego.

•§ 4. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, sąd, na wniosek strony albo z urzędu, zażąda od strony składającej odpis dokumentu, o 
którym mowa w § 2, przedłożenia oryginału tego dokumentu.

•§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, formaty, w jakich odpisy pism, dokumentów i pełnomocnictw mogą być 
poświadczane elektronicznie, mając na względzie minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej.



•XXIII Ga 1454/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

•LEX nr 2589545 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

•XXIII Ga 773/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

•LEX nr 2567692 - postanowienie z dnia 5 lipca 2018 r.

•ODMIENNIE

• Sąd Okręgowy w Szczecinie w postanowieniu z 17.04.2014 r., VIII Ga 66/14, LEX nr 1896395

•(glosa krytyczna dr Ł.Zamojski)

https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/522683241/1/xxiii-ga-1454-18-postanowienie-sadu-okregowego-w-warszawie?cm=URELATIONS
https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/522661388/1/xxiii-ga-773-18-postanowienie-sadu-okregowego-w-warszawie?cm=URELATIONS
https://sip.lex.pl/#/document/521990091?cm=DOCUMENT


•ROZPORZĄDZENIE

•MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

•z dnia 5 września 2016 r.

•w sprawie formatów, w jakich odpisy pism, dokumentów i pełnomocnictw mogą być poświadczane 
elektronicznie

•Na podstawie art. 129 § 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 
2014 r. poz. 101, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

•§ 1.Odpis pisma, dokumentu lub pełnomocnictwa może być poświadczony elektronicznie w formacie:

•1) PDF - jeżeli pismo, dokument lub pełnomocnictwo mają postać papierową albo gdy z przyczyn 
technicznych nie jest możliwe sporządzenie poświadczenia mającego postać elektroniczną w formacie 
XML;

•2) XML - jeżeli pismo, dokument lub pełnomocnictwo mają postać elektroniczną.

•§ 2.

•Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r.

https://sip.lex.pl//document/16786199?unitId=art(129)par(5)&cm=DOCUMENT




•Art. 6946a. 24 [Możliwość składania pism w postaci papierowej w postępowaniu przed sądem II 
instancji i przed Sądem Najwyższym]

• Po przedstawieniu lub udostępnieniu akt sprawy sądowi drugiej instancji na skutek wniesionego środka 
odwoławczego pisma oraz dokumenty mogą być składane w postaci papierowej do czasu zakończenia 
postępowania przed tym sądem.



•Art. 9. [Odrębne akta rejestrowe podmiotu wpisanego do Rejestru; zbiór dokumentów w postaci papierowej]

•1. 3 Dla podmiotu wpisanego do Rejestru prowadzi się odrębne akta rejestrowe obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu. Akta rejestrowe dla podmiotów 
wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzi się wyłącznie w systemie teleinformatycznym. Akta rejestrowe prowadzone w postaci papierowej nie podlegają przetworzeniu na akta 
prowadzone w systemie teleinformatycznym. Akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym nie podlegają przetworzeniu na postać papierową.

•1a. 4 Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się również do akt spraw o wpis do rejestru przedsiębiorców, jeżeli wniosek został prawomocnie zwrócony, odrzucony albo oddalony lub 
postępowanie umorzono, oraz do innych spraw należących do właściwości sądu rejestrowego.

•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.

•3. Jeżeli podmiot wpisywany do Rejestru działa na podstawie umowy lub statutu, do wniosku o jego wpisanie dołącza się umowę lub statut.

•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.

•5. Jeżeli wnioski i dokumenty dotyczące podmiotu wpisanego wyłącznie do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, zostały złożone za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w 
aktach rejestrowych przechowuje się wydruk tych wniosków i dokumentów wraz ze wskazaniem osób, które je podpisały. Nie dotyczy to dokumentów, o których mowa w art. 9a ust. 2, 
składanych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

•6. Dla podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzi się zbiór dokumentów obejmujący dokumenty wytworzone w postaci papierowej. Do zbioru dokumentów dołącza się akta 
rejestrowe podmiotu prowadzone w postaci papierowej.

•7. Dokument w postaci papierowej, dotyczący podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców, stanowiący podstawę do podjęcia przez sąd czynności z urzędu, przetwarza się na postać 
elektroniczną oraz składa do zbioru dokumentów, o którym mowa w ust. 6. Dokument przetworzony na postać elektroniczną dołącza się do akt rejestrowych prowadzonych w systemie 
teleinformatycznym.

•8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do akt sprawy rozpoznanej przez sąd drugiej instancji oraz Sąd Najwyższy.

•9. Dokumenty zawierające informacje przekazane z właściwych rejestrów za pośrednictwem systemu integracji rejestrów podlegają automatycznemu złożeniu do akt rejestrowych.

https://sip.lex.pl//search-hypertext/16798899_art(9)_1?pit=2021-09-12


•§ 198. [Akta rejestrowe] Regulaminu urzędowania sądów powszechnych

•1.Akta rejestrowe obejmują akta wszystkich spraw dotyczących poszczególnych podmiotów wpisanych do rejestru bądź pozycji rejestru, w tym także spraw w toku. W 
skład akt rejestrowych nie wchodzą akta sprawy błędnie zarejestrowane w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych, jak również dokumenty wyłączone na 
podstawie art. 10 ust. 4 ustawy o K.R.S.

•2. W aktach rejestrowych są przechowywane wszystkie dokumenty i pisma przyjęte do tych akt w poszczególnych sprawach, dołączone do rozpoznawanych w nich 
wniosków bądź pism procesowych albo też uzyskane przez sąd z urzędu. Wzory podpisów przyjmowane do akt rejestrowych na podstawie art. 11 ustawy o K.R.S. w 
brzmieniu obowiązującym przed dniem 15 stycznia 2015 r. są częścią akt rejestrowych i podlegają udostępnieniu jak pozostałe dokumenty znajdujące się w tych aktach.

•3. Akta rejestrowe prowadzone w postaci papierowej są przechowywane we właściwym sądzie rejestrowym i nie mogą być wynoszone poza miejsce ich 
przechowywania, z wyjątkiem przypadku przesłania akt lub ich części są-dowi odwoławczemu w razie wniesienia środka odwoławczego. Wraz ze środkiem 
odwoławczym należy przesłać akta sprawy, której dotyczy, a pozostałą część akt rejestrowych tylko wtedy, gdy jest ona niezbędna do rozpoznania tego środka.

•4. Akta rejestrowe prowadzone w postaci papierowej są udostępniane zainteresowanym pod nadzorem upoważnionego pracownika sądowego w sądzie rejestrowym albo 
w sądzie odwoławczym w razie przesłania ich temu sądowi.

•5. Dokumenty składane do sądu rejestrowego podlegają przed ich udostępnieniem ocenie przez ten sąd w celu ochrony danych osobowych.

•6. Zbiór dokumentów, o którym mowa w art. 9 ust. 6 ustawy o K.R.S., udostępnia się na zasadach przewidzianych dla akt prowadzonych w postaci papierowej.

https://sip.lex.pl//document/16798899?unitId=art(10)ust(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl//document/16798899?unitId=art(11)&cm=DOCUMENT




•Art. 4. [Centralna Informacja Rejestru]

•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 teleinformatycznym;

•4) utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru z systemem integracji rejestrów.

•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, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dokumenty złożone w postaci elektronicznej albo kopie dokumentów złożonych w postaci papierowej 
poświadczone 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 z katalogu dokumentów złożonych w postaci 
elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej. Opłaty te stanowią dochód budżetu państwa.

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

•4aa. Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych i pełnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną 
Informację, o których mowa w ust. 3.

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

•1) nazwę lub firmę;

•2) numer podmiotu w Rejestrze;

•3) NIP;

•4) siedzibę przedsiębiorcy;

•5) datę wydania orzeczenia o ogłoszeniu upadłości albo o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;

•6) sygnaturę sprawy i określenie sądu, który ogłosił upadłość albo wydał postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;
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