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KRAJOWY REJESTR SĄDOWY ON-LINE 
 
 

Wprowadzenie 
 

Krajowy Rejestr Sądowy od dłuższego czasu oferuje szereg usług dostępnych drogą 
elektroniczną, za pośrednictwem portalu https://ekrs.ms.gov.pl. Część z usług stanowi 
wyłącznie ułatwienie w dostępie do Krajowego Rejestru Sądowego. Od niedawna korzystanie 
z części usług jest obligatoryjne. Poniżej krótki przewodnik po tym, które czynności można, 
a które czynności trzeba wykonać drogą elektroniczną. 
 
 

Wyszukiwarka Krajowego Rejestru Sądowego 
 

Najprostszą, ale i najczęściej przydatną funkcją portalu http://ekrs.ms.gov.pl jest 
wyszukiwarka podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Po wyszukaniu 
wpisanego podmiotu pobrać można do pliku PDF informację odpowiadającą aktualnemu 
odpisowi z rejestru według stanu na dzień sporządzenia pliku. Uzyskana informacja może 
stanowić podstawę do wykazania np. sposobu reprezentacji spółki w toku postępowania 
sądowego lub administracyjnego. 
 

Wyszukiwanie następuje zasadniczo po numerach KRS, NIP, REGON oraz nazwach 
podmiotów. Uzyskanie ww. informacji następuje z poziomu wyszukiwarki internetowej i nie 
wymaga jakichkolwiek danych dostępowych czy też rejestracji i logowania. Co ważne 
uzyskanie ww. informacji jest bezpłatne. 
 

Pamiętać należy, że uzyskany plik PDF odpowiada wypisowi aktualnemu z Krajowego 
Rejestru Przedsiębiorców. Odpis pełny uzyskać możemy aktualnie nadal wyłącznie metodą 
tradycyjną za stosowną opłatą. 
 
 

Rejestracja spółek on-line 
 

Za pośrednictwem portalu KRS on-line możliwa jest też rejestracja spółek. Aktualnie możliwe 
jest zarejestrowanie tym trybem spółki jawnej, spółki komandytowej i spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Po założeniu spółki drogą elektroniczną możliwe jest podejmowanie 
uchwał oraz dokonywanie zmian umowy spółki.  
 

Wzorce umów spółek przewidują tylko rozwiązania podstawowe. Możliwy jest wybór 
jednego z kilku zaproponowanych wariantów. W celu uregulowania w umowie spółki 
poszczególnych kwestii w sposób szczegółowy i odbiegający od zaproponowanych 
wariantów pozostaje wyłącznie tradycyjna procedura rejestracji spółki. Analogicznie sytuacja 
wygląda w przypadku uchwał oraz zmian umowy spółki. 
 

Plusem rejestracji spółek on-line jest z pewnością czas. Jak wskazuje nazwa systemu (S24) 
spółka powinna zostać wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 24 godzin. 
Z praktyki rejestracji spółek on-line wynika, że faktycznie rejestrowane są one w Krajowym 
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Rejestrze Sądowym w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia i opłacenia wniosku on-line. 
W tym czasie spółka otrzymuje numery KRS, NIP i REGON. 
 
 

Składanie dokumentów finansowych 
 

Dnia 15 marca 2018 r. obowiązywać zaczął art. 19e ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Przepis ten przewiduje, że składanie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy 
o rachunkowości (tj. dokumentów finansowych spółki) następować będzie wyłącznie za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Z dniem tym niemożliwe stało się złożenie 
tych dokumentów w formie tradycyjnej – sąd rejestrowy nie przyjmie ich lub je zwróci. 
 

Złożenie dokumentów finansowych on-line następuje za pomocą systemu S24 po opatrzeniu 
zgłoszenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP. Dokumenty składa przynajmniej jedna osoba fizyczna, której 
numer PESEL jest ujawniony w KRS jako osoby reprezentującej podmiot. Wymusza to 
założenie konta S24 i aktywację profilu zaufanego ePUAP przez przynajmniej jedną z osób 
uprawnionych do reprezentacji podmiotu. 
 

Niewątpliwym plusem nowego sposobu składania dokumentów finansowych jest brak opłaty 
za złożenie dokumentów tym trybem. 
 
 

Konto S24 i profil zaufany ePUAP 
 

Zarówno do rejestracji spółki on-line jak i do składania dokumentów finansowych on-line 
niezbędne jest posiadanie konta S24 i profilu zaufanego ePUAP (lub alternatywnie 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego). 
 
Konto S24 zakładane jest na stronie https://ekrs.ms.gov.pl i autoryzowane jest drogą 
mailową. Z kolei profil zaufany ePUAP zakłada się poprzez stronę https://epuap.gov.pl. Profil 
ten wymaga następnie osobistej autoryzacji w wybranych instytucjach.  
 
 

Podsumowanie 
 

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wymusza aktywację kont S24 i ePUAP, 
bowiem tylko drogą on-line możliwe będzie złożenie dokumentów finansowych w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. 
 

Wydaje się, że docelowo wprowadzone rozwiązanie ułatwi funkcjonowanie podmiotów 
w tym zakresie. Pierwsze kroki mogą być jednak trudne – przede wszystkim trzeba 
technicznie przygotować się do całej procedury. 
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