
Ciąg dalszy elektronizacji postępowania rejestrowego 

 

Na skutek zmian wprowadzonych ustawą z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym 

Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398), od dnia 1 marca 2020 roku 

wszelkie wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego (m.in. spółki prawa handlowego) będzie można złożyć wyłącznie za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego. Będzie to jedyny skuteczny sposób złożenia do sądu rejestrowego 

wniosku dotyczącego tego typu podmiotu. Wniosek będzie trzeba podpisać kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Również dokumenty, które należy 

załączyć do takiego wniosku będą musiały przybrać formę elektroniczną i zostać podpisane w ww. 

sposób. Jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego zostaną jednak sporządzone w postaci papierowej, do wniosku będzie trzeba 

dołączyć ich odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie 

pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym albo elektroniczne kopie dokumentów. W 

tym ostatnim przypadku oryginał dokumentu albo jego odpis lub wyciąg poświadczony urzędowo 

będzie należało przesłać do sądu rejestrowego w terminie 3 dni od daty złożenia pisma. Do wniosku 

nie będzie jednak trzeba załączać wypisu aktu notarialnego dokumentującego czynność prawną 

dokonaną w tej formie, a jedynie podać numer takiego dokumentu w Centralnym Repozytorium 

Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, który będzie widniał na dokumentach uzyskanych od 

notariusza. 

 

Wszelkie pisma w postępowaniu przed sądem rejestrowym w sprawie wniosku o wpis, który został 

złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, będą wnoszone wyłącznie za pośrednictwem 

tego systemu. Powyższe oznacza, że wymiana korespondencji pomiędzy wnioskodawcą a sądem 

będzie się odbywała jedynie w formie elektronicznej.  

 

Ponadto, akta rejestrowe podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego od 1 marca 2020 

roku będą prowadzone wyłącznie w systemie teleinformatycznym i nie będą przetwarzane na formę 

papierową. Jednak te akta które dotychczas były prowadzone w formie papierowej nie ulegną 

przekształceniu. Z aktami rejestrowymi prowadzonymi w systemie teleinformatycznym można będzie 

zapoznać się za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych lub w siedzibie sądu 

rejestrowego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Takie rozwiązanie oznacza, że każdy 

przy wykorzystaniu Internetu będzie miał możliwość zapoznania się z aktami rejestrowymi w każdym 

czasie.  

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytembqgmytq


Wyżej opisane zmiany mają na celu usprawnienie procesów rejestrowych poprzez pełną 

informatyzację systemu KRS. Pomimo, iż do dnia wejścia w życie przepisów pozostało niewiele czasu, 

brak jest szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania systemu.  
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