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Załącznik do uchwały nr 375 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój z dnia 8 marca 2022 roku. 

 

L.p

. 

Roczny Plan 

Działania na 2018 r. 
Było Jest 

1. Fiszka projektu 

pozakonkursowego 

Ministerstwa 

Sprawiedliwości pn. 

Elektroniczny Krajowy 

Rejestr Sądowy 

(eKRS)   

Fiszka projektu 

pozakonkursoweg

o pn. 

Elektroniczny 

Krajowy Rejestr 

Sądowy (eKRS) 

Zmieniona fiszka projektu 

pozakonkursowego pn. 

Elektroniczny Krajowy Rejestr 

Sądowy (eKRS) 

Fiszka stanowi załącznik 1.1 

do niniejszej tabeli. 
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Załącznik 1.1 

DZIAŁANIE 

PO WER 

 
2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości 

 FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO 

 

 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł lub 

zakres 

projektu1 

 

Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS)  

Cel 

szczegółowy 

PO WER, w 

ramach 

którego 

projekt będzie 

realizowany 

 

Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie 

skuteczności ich egzekwowania 

Priorytet 

inwestycyjny 

 11.I Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność 

administracji publicznej oraz efektywność usług 

publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym 

w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem 

lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia 

Typ/typy 

projektów 

przewidziane 

do realizacji w 

ramach 

projektu 

 Utworzenie i modernizacja centralnych rejestrów sądowych  

 
1 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu. 
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Cel główny 

projektu 

 Celem projektu jest: 

1. Ułatwienie, uproszczenie i przyspieszenie rejestracji 

podmiotów, rejestrowanych w Krajowym Rejestrze 

Sądowym poprzez wprowadzenie elektronicznych 

wniosków o wpis do KRS wypełnianych za pomocą 

interaktywnych formularzy; 

2. Ułatwienie komunikacji z sądem rejestrowym 

poprzez wprowadzenie składania pism 

procesowych za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego oraz elektronicznych doręczeń; 

3. Udostępnienie pełnej informacji o podmiotach 

wpisanych w KRS; 

4. Odciążenie sądów rejestrowych poprzez zmiany 

procedur, tj. wprowadzenie akt elektronicznych. 

Realizacja projektu odpowiada na zidentyfikowane 

dotychczas problemy w obszarze rejestracji podmiotów w 

KRS, dokonywania zmiany wpisów oraz dostępności 

informacji o podmiotach uczestniczących w obrocie 

gospodarczym. Wśród tych problemów najistotniejsze 

stanowią: 

− nadmierne obciążenie sądów rejestrowych, w 

stosunku do innych państw europejskich, sprawami 

które nie wymagają postępowania sądowego, 

− czasochłonne procedury obsługi spraw w sądach 

rejestrowych. 

Wśród przyczyn powyższych problemów należy wskazać: 

− zwracanie wniosków ze względu na popełniane 

błędy formalne (np. błędne nazwy miast, niespójność 

danych we wniosku, inne oczywiste omyłki 

wnioskodawcy, brak obowiązkowych załączników);  
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− czasochłonny proces składania wniosku o wpis do 

KRS (konieczność wypełniania ręcznie danych 

dostępnych w innych systemach administracji 

publicznej (np. danych teleadresowych); 

− skomplikowany i czasochłonny proces rozpatrywania 

wniosków przez sądy rejestrowe, proces ten się 

wydłuża w przypadku wniosków składanych w 

postaci papierowej;  

− wzrost liczby wniosków składanych do sądów 

rejestrowych oraz niewystarczające kadry w sądach 

w stosunku do zwiększonej liczby wniosków; 

− zbyt niskie wykorzystanie elektronicznej procedury 

wnioskowania do KRS. 

Ponadto, obowiązujące przepisy prawne oraz przyjęte 

rozwiązania informatyczne w zakresie obsługi podmiotów 

podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego 

stanowią duże obciążenie dla sądów rejestrowych, które w 

okresach nasilonych wpływów dokumentów (np. w czasie 

składania przez podmioty obowiązkowych sprawozdań 

finansowych) stają się niewydolne. 

Planowane w ramach projektu działania będą stanowić 

odpowiedź na tak zidentyfikowane problemy oraz ich 

przyczyny. W ramach projektu planuje się kompleksowe 

działania, które pozwolą na przyspieszenie procedury 

dokonania wpisu do KRS lub jego zmiany oraz zapewnią 

aktualność informacji dostępnych w publicznym rejestrze 

KRS: 

(1) Zmiany w obszarze przepisów prawa i procesów 

dot. rejestracji podmiotów podlegających wpisowi do 

KRS oraz dokonywania zmian we wpisach; 

(2) Modernizacja narzędzi umożliwiających zarządzanie 

rejestrem oraz obsługi spraw w sądach 
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rejestrowych: modyfikacja SI KRS oraz budowa 

nowego systemu obsługi wniosków w sądach 

rejestrowych. 

Ad (1)  

Fundament dla zmian w obszarze KRS wprowadza ustawa 

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

Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 

poz. 398). Przewidziane w niej zmiany mają na celu 

usprawnienie i przyspieszenie postępowania rejestrowego 

oraz dokonywania zmian we wpisach KRS poprzez: 

1. Utworzenie elektronicznego repozytorium 

dokumentów finansowych; 

2. Przyjmowanie do repozytorium dokumentów 

finansowych i automatyczne przekazywanie do 

Centralnego Rejestru Danych Podatkowych 

sprawozdań finansowych sporządzonych w postaci 

elektronicznej; 

3. Automatyzacja wybranych wpisów w Krajowym 

Rejestrze Sądowym; 

4. Wprowadzenie elektronicznego postępowania 

rejestrowego; 

5. Wprowadzenie innych ułatwień i usług dla 

przedsiębiorców. 

Ustawa została uchwalona dnia 26 stycznia 2018 r., a 

przewidziane przez nią zmiany wchodzą w życie w okresie 

od 15 marca 2018 do 1 marca 2020 r. Zmiany te wymagają 

wydania aktów wykonawczych oraz wprowadzenia zmian 

w obecnie obowiązujących procesach. W ramach projektu 

przewiduje się również możliwość dokonania zmian innych 

aktów prawnych, w tym ustawy o KRS, o ile w wyniku 
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przeprowadzonych analiz zmiany te okażą się niezbędne 

dla realizacji jego celów. 

Ponadto konieczność wprowadzenia zmian w obszarze 

eKRS wynika z uchwalonych ustaw i prowadzonych 

obecnie prac legislacyjnych, które spowodują konieczność 

modyfikacji systemu eKRS przed datą zakończenia 

projektu, tj. przed 30.06.2023 r.  

W zakresie przyjętych ustaw wskazać należy na: 

• projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze 

Sądowym (zmiany dot. min.  udostępniania informacji za 

pośrednictwem usług sieciowych tzn. API), projekt 

wpisany do wykazu prac MS, projekt przewiduje m.in. 

możliwości udostępnienia danych z Krajowego Rejestru 

Sądowego za pomocą usług sieciowych na wniosek 

podmiotu publicznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 

2020 r. poz. 346, 568 i 695) albo podmiotu niebędącego 

podmiotem publicznym, który realizuje zadania publiczne 

na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek 

powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich 

realizacji 

• ustawę z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych w zakresie implementacji adresów do 

doręczeń elektronicznych i wymiany danych pomiędzy 

KRS a Bazą Adresów Elektronicznych; 

• ustawę z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw ogłoszoną 

w dniu 31 sierpnia 2021 r., która przewiduje 

wprowadzenie nowych danych do Krajowego Rejestru 
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Sądowego w zakresie zastępcy administratora- termin 

wprowadzenia zmian w rejestrze do 1 czerwca 2022 r; 

• ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy 

o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw - zmiany, 

które wiążą się z dużą modyfikacją Repozytorium 

Dokumentów Finansowych w zakresie dodania nowych 

dokumentów składanych do tego repozytorium oraz 

rozszerzenia dopuszczanych formatów dla składanych 

dokumentów, termin wprowadzenia zmian 1 czerwca 

2022 r. 

W zakresie prowadzonych prac legislacyjnych wskazać 

należy na: 

• projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek 

handlowych oraz niektórych innych ustaw (UD 113), 

projekt przewiduje wprowadzenie nowych danych do 

Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie wzmianki o 

podmiocie dominującym/zależnym – wejście w życie po 

upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia; 

• projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze 

Sądowym implementujący dyrektywę 2019/1151, projekt 

powoduje przeprowadzenie zmian w systemie BRIS oraz 

eKRS, w tym szerokich zmian w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. Dyrektywa 2019/1151 ma na celu m.in. 

wprowadzenie możliwości zakładania niektórych 

rodzajów spółek (w odniesieniu do Polski – spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością) oraz oddziałów 

przedsiębiorców zagranicznych przez Internet i 

zgłaszania przez Internet zmiany danych dotyczących 

tych podmiotów. Termin implementacji dyrektywy upływa 

w dniu 1 sierpnia 2022 r.  

• projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek 

handlowych oraz niektórych innych ustaw 
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implementujący dyrektywę 2019/2121- projekt powoduje 

konieczność przeprowadzenia zmian w systemie eKRS, 

w tym zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Dyrektywa 2019/2121 pogłębia integrację jednolitego 

rynku unijnego w odniesieniu do transgranicznego 

przekształcania, łączenia i podziału spółek. Termin 

implementacji dyrektywy upływa w dniu 31 stycznia 2023 

r.  

Ponadto, trwają pracę związane ze zmianami aktów 

wykonawczych, które również spowodują konieczność 

zmian w systemie eKRS.  

Ad (2)  

W celu efektywnej realizacji powyższych e-usług, poza ww. 

zmianami, konieczna jest również głęboka modernizacja i 

zmiana architektury systemów wchodzących w skład 

Krajowego Rejestru Sądowego: 

1. Zastąpienie przestarzałego systemu „Biurowość” i 

systemu „Wpisy KRS” nowym systemem System 

Obsługi Wydziałów KRS (SOW KRS), w pełni 

zintegrowanym z portalem służącym do składania 

wniosków elektronicznych; 

2. Utworzenie nowego portalu, w którym udostępnione 

będą e-usługi związane z KRS: 

a) składanie wniosków elektronicznych do sądu 

rejestrowego, z użyciem interaktywnych formularzy, 

wraz z załącznikami w postaci elektronicznej; 

b) składanie pism procesowych do sądu rejestrowego;  

c) udostępnianie informacji aktualnej i pełnej o 

podmiotach wpisanych do KRS; 

d) przeglądanie repozytorium dokumentów 

finansowych oraz elektronicznych akt rejestrowych. 

3. Zmiana architektury systemu centralnego. 
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4. Udostępnienie usługi sieciowej dostępu do danych 

eKRS za pomocą API.  

5. Modyfikacja podsystemu RDF w zakresie integracji z 

Centralnym Repozytorium Dokumentów (CRD). 

6. Modyfikacja podsystemu RDF w zakresie zmiany 

ustawy o rachunkowości dot. ułatwienia realizacji 

obowiązków sprawozdawczych emitentów papierów 

wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku 

regulowanym. 

7. Modyfikacja podsystemu BRIS w zakresie dyrektywy 

2121/2019 oraz 1 etapu realizacji dyrektywy 2019/1151. 

8. Modyfikacja e-formularzy na PRS, S24, SOW KRS oraz 

integracja z systemem BAE (KPRM) w zakresie 

wynikającym z dostosowania Ustawy z dnia 18 

listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. 

U. z 2020 r, poz. 2320). 

9. Modyfikacja systemu eKRS w zakresie zmiany ustawy 

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw. 

Kamienie 

milowe 

projektu2 

 
1. Repozytorium dokumentów finansowych – marzec 

2018 

2. Przebudowa architektury systemu eKRS – czerwiec 

2020 

3. CRD – kwiecień 2020 

4. SOW KRS – czerwiec 2021 

a) Analiza wymagań SOW KRS – maj 2018 

b) Projekt systemu SOW KRS – grudzień 2018  

c) Wykonanie testowej wersji systemu SOW KRS 

faza 1 – październik 2020   

 
2 Zgodnie z podrozdziałem 5.2.1 Polityka spójności rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 23 
października 2017 r. przedsięwzięcia o długim horyzoncie czasowym realizacji muszą być dzielone na krótkie etapy, których 
realizacja będzie uzależniona od osiągnięcia rezultatów założonych na wcześniejszym etapie (kamieni milowych). 
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d) Wykonanie dokumentacji systemu SOW KRS 

faza 1 –  październik 2020 

e) Wykonanie produkcyjnej wersji systemu SOW 

KRS faza 1 i wdrożenie w centrali i wszystkich 

lokalizacjach –  czerwiec 2021 

f) Wykonanie testowej wersji systemu SOW KRS 

faza 2 – czerwiec  2021  

g) Wykonanie dokumentacji systemu SOW KRS 

faza 2  – czerwiec 2021 

h) Wykonanie produkcyjnej wersji systemu SOW 

KRS faza 2 i wdrożenie w centrali i wszystkich 

lokalizacjach – czerwiec 2021 

5. Elektroniczne postępowanie rejestrowe wraz z 

portalem 

a) Opracowanie analizy i projektu dla Repozytorium 

Akt Rejestrowych - styczeń 2020 

b) Wykonanie Repozytorium akt rejestrowych – 

czerwiec 2021 

c) Udostępnienie formularzy eKRS na Portalu 

Rejestrów Sądowych – lipiec 2021 

6. Audyt bezpieczeństwa systemu eKRS – listopad 2021 

7. Wykonanie API – czerwiec 2022 

8. Modyfikacja podsystemu RDF 

a)  w zakresie zmiany ustawy o rachunkowości dot. 

ułatwienia realizacji obowiązków 

sprawozdawczych emitentów papierów 

wartościowych dopuszczonych do obrotu na 

rynku regulowanym – czerwiec 2022 

b) w zakresie integracji z Centralnym Repozytorium 

Dokumentów (CRD) -  grudzień 2022 

9. Wykonanie modyfikacji eKRS w zakresie 

dostosowania systemu do zmiany ustawy o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 
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gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw  - 

czerwiec 2022 

10. Wykonanie modyfikacji e-formularzy w PRS, S24, 

SOWKRS oraz integracja z systemem BAE (KPRM) w 

zakresie wynikającym z dostosowania Ustawy z dnia 

18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych 

(Dz. U. z 2020 r, poz. 2320)  - lipiec 2022 

11. Wykonanie modyfikacji podsystemu BRIS 

a) w ramach 1 etapu realizacji dyrektywy 

2019/1151  - sierpień 2022 

b) w zakresie dyrektywy 2121/2019  - styczeń 2023  

12. Realizacja dodatkowych modyfikacji, wynikających z 

potrzeb użytkowników oraz zmienionych przepisów 

prawa, zidentyfikowanych po wdrożeniu SOW KRS. 

Zmiany mogą wynikać również z innych zmian (np. 

przepisów w innych obszarach) wpływających na 

warunki prowadzenia działalności gospodarczej; 

stabilizacja systemu – czerwiec 2023 

W trakcie realizacji wszystkich etapów projektu 

realizowane będą modyfikacje systemu informatycznego 

KRS wraz z podsystemami, wynikające z przepisów prawa 

oraz zmiany wynikające z doświadczeń użytkowników 

systemu – zadanie ciągłe od początku realizacji projektu 

do czerwca 2023. 

Podmiot 

zgłaszający 

projekt3 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Podmiot, który 

będzie 

wnioskodawcą 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

 
3 W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku 
opracowywania Rocznego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.  
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Uzasadnienie 

wyboru 

podmiotu, który 

będzie 

wnioskodawcą4 

 Zgodnie z treścią ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 

Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700 z 

późn. zm.; dalej: ustawa o KRS) jedynym podmiotem 

uprawnionym do kształtowania i wdrażania zmian w 

zakresie rejestru KRS jest Minister Sprawiedliwości, stąd 

wnioskodawcą będzie Ministerstwo Sprawiedliwości jako 

obsługujący go urząd. Zgodnie z treścią przepisów ustawy 

o KRS Minister Sprawiedliwości: 

− tworzy Centralną Informację Krajowego Rejestru 

Sądowego z oddziałami przy sądach rejestrowych 

oraz określa w drodze rozporządzenia, jej ustrój 

i organizację, 

− tworzy system teleinformatyczny obsługujący 

postępowania rejestrowe, 

− określa tryb i sposób udzielania informacji z Rejestru. 

Ponadto projekt powinien być realizowany przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości, ze względu na funkcje 

zarządcze i nadzorcze Ministra Sprawiedliwości nad 

działalnością administracyjną sądów powszechnych w 

zakresie obsługi spraw rejestrowych oraz zadania 

dysponenta części budżetowej odpowiadającej sądom 

powszechnym, tym samym występowanie monopolu 

kompetencyjnego wnioskodawcy w obszarze objętym 

interwencją – zgodnie z art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz 

podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności i rozdziału 5.2 

Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 23 

października 2017 r.  

 
4 W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka 
spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r. 
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Czy projekt 

będzie 

realizowany w 

partnerstwie? 

TAK  NIE 

 

X 

Podmioty, 

które będą 

partnerami  

w projekcie  

i 

uzasadnienie 

ich wyboru5 

 

nie dotyczy 

Czy projekt 

będzie 

projektem 

grantowym? 

TAK  NIE 

 

X 

Przewidywa

ny termin  

złożenia 

wniosku  

o 

dofinansowa

nie 

(kwartał albo 

miesiąc oraz 

rok) 

 

III kwartał 2018 r. 

Przewidywa

ny okres 

realizacji 

projektu  

Data 

rozpoczęcia 

(miesiąc oraz 

rok) 

styczeń 2018 

r. 

Data 

zakończen

ia (miesiąc 

oraz rok) 

czerwiec 2023 r. 

 
5 Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które będą 
partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech. 
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 SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU 

 Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem 

(PLN) 

w roku 2018 
w roku 

2019 

w roku 

2020 

w 

roku 

2021 

w roku 2022 
w roku 

2023 
Ogółem 

1 396 560 
873 692,

36  

4 888 88

8,95  

9 755 

674,5

6  

9 163 553   
7 646 768,

90  

33 725 137,

77  

 Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) 

TAK  

...…………………………

…….………………………

…… (PLN) 

NIE 

 

nie dotyczy 

 Szacowany wkład UE (PLN) 

  28 423 546,11  (84,28%)  

 OPIS PROJEKTU 

 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym6 

 Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 

Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997 Nr 12 poz. 769 z późn. zm.), w 

szczególności najistotniejsze z pkt. widzenia projektu zmiany 

wprowadzono ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r.  o zmianie ustawy o 

Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. 

Projekt obejmie dostosowanie Krajowego Rejestru Sądowego do zmian 

prawnych przewidzianych w ww. ustawie. W ramach projektu planuje 

się zmianę trybu obiegu dokumentów w sądach rejestrowych w 

 
6 W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka 
spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 23 października 2017 r.  
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zakresie rejestru przedsiębiorców z papierowego na elektroniczny, 

udostępnienie usług elektronicznych systemu teleinformatycznego 

Krajowego Rejestr Sądowego oraz systemu informatycznego 

wspierającego obieg spraw w sądzie rejestrowym niezbędnych do 

usprawnienia obsługi przedsiębiorców. 

Jedynym podmiotem uprawnionym do kształtowania i wdrażania zmian 

w zakresie rejestru KRS w obszarze obsługi spraw rejestrowych, jest 

Minister Sprawiedliwości, stąd wnioskodawcą będzie Ministerstwo 

Sprawiedliwości jako obsługujący go urząd. Zgodnie z treścią 

przepisów ustawy o KRS Minister Sprawiedliwości: 

− tworzy Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego z 

oddziałami przy sądach rejestrowych oraz określa w drodze 

rozporządzenia, jej ustrój i organizację, 

− określa tryb i sposób udzielania informacji z Rejestru. 

W związku z powyższym projekt powinien być realizowany przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości, ze względu na funkcje zarządcze i 

nadzorcze Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną 

sądów powszechnych w obszarze obsługi spraw rejestrowych, oraz 

zadania dysponenta części budżetowej odpowiadającej sądom 

powszechnym. Tym samym występowanie monopolu kompetencyjnego 

wnioskodawcy w obszarze objętym interwencją – zgodnie z art. 38 ust. 

2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) oraz podrozdziału 

5.2.1 Polityka spójności i rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów 

Umowy Partnerstwa z dnia 23 października 2017 r. wskazuje na 

możliwość realizacji projektu wyłącznie przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości w trybie pozakonkursowym. 

 Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie 

zaplanowano w ramach projektu 
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 W ciągu 15 lat funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego stał się 

on ważnym źródłem informacji o podmiotach, wzmacniającym pewność 

i bezpieczeństwo obrotu. W praktyce każdy podmiot podlegający 

wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców 

lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej – w obrocie prawnym legitymuje się odpisem z Krajowego 

Rejestru Sądowego. W sześciu działach rejestru zawarte są 

podstawowe dane o podmiocie, pozwalające na ustalenie jego formy 

prawnej, adresu siedziby, sposobu reprezentacji oraz osób 

uprawnionych do reprezentacji, organu nadzoru i jego składu, celu lub 

przedmiotu działalności, sposobu powstania lub ustania jego bytu 

prawnego, a także informacje o ustanowionym kuratorze lub 

likwidatorze oraz o ewentualnych zaległościach publiczno-prawnych 

podmiotu. W rejestrze umieszcza się również wzmiankę o złożeniu 

przez podmiot sprawozdania finansowego za dany rok, wraz z uchwałą 

o jego zatwierdzeniu, sprawozdaniem z działalności i ewentualnie 

opinią biegłego rewidenta, a także informacje o roku obrachunkowym 

podmiotu. W przypadku spółek kapitałowych rejestr zawiera również 

dane dotyczące wysokości kapitału zakładowego, wartości nominalnej 

udziałów lub akcji oraz w przypadku spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością – dane wspólników posiadających co najmniej 10% 

kapitału zakładowego. 

Podkreślenia wymaga, iż wszystkie funkcje, jakie spełnia Krajowy 

Rejestr Sądowy, są to: funkcja ewidencyjna, informacyjna, legalizacyjna 

i gwarancyjna – jak wykazała praktyka obrotu gospodarczego - z roku 

na rok zwiększają swe znaczenie, nie tylko w obrocie krajowym, ale 

i w obrocie międzynarodowym. 

Zasada jawności formalnej rejestru, znajdująca wyraz w pełnej 

jawności i dostępności do danych wpisanych do rejestru oraz do 

dokumentów złożonych do akt rejestrowych podmiotu, a także funkcja 

legalizacyjna rejestru, wyrażająca się badaniem przez sąd rejestrowy 
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zgłoszonych danych pod względem ich prawdziwości oraz badaniu 

dołączonych do wniosku dokumentów pod względem zgodności 

formalnej i materialnej z obowiązującymi przepisami prawa – 

przyczyniły się do wzmocnienia bezpieczeństwa obrotu, albowiem 

bardzo często dane zawarte w rejestrze i w aktach rejestrowych 

stanowią istotny element oceny wiarygodności przyszłego partnera lub 

kontrahenta. 

Jedna z podstawowych zasad rejestrowych – wyrażona w art. 17 ust. 1 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - zasada domniemania 

prawdziwości wpisu – i wynikające z niej skutki prawne – zarówno dla 

osób trzecich jak i dla podmiotu, którego wpis dotyczy, określone w art. 

14, art. 15, art. 16 i art. 18 tej ustawy, wymagają z jednej strony – 

szybkiego i sprawnego procedowania sądów rejestrowych tak, aby 

treść wpisu w rejestrze odzwierciedlała stan rzeczywisty – z drugiej - 

ciągłej, bieżącej i skutecznej kontroli sprawowanej przez sąd 

rejestrowy, m.in. w zakresie prawdziwości wpisu w rejestrze. 

Wieloletnia praktyka funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego 

skłania do pogłębionej analizy sposobu i zakresu jego działania oraz 

oceny efektywności, a także pozwala stwierdzić, iż niektóre z przyjętych 

w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym rozwiązań prawnych – 

kompletnych i wystarczających w chwili wejścia w życie ustawy – w 

zmienionych warunkach społeczno-gospodarczych nie odpowiadają 

aktualnym potrzebom obrotu.  

Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło już działania w obszarze zmian 

legislacyjnych przyjmując w nowelizacji ustawy z dnia 26 stycznia 2018 

r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 398) rozwiązania prawne odpowiadające na 

problemy zidentyfikowane w obszarze KRS oraz obsługi spraw 

rejestrowych. Ustawa wskazuje różne terminy wejścia w życie 

poszczególnych przepisów. Zmiany wymagają od Ministra 

Sprawiedliwości wydania aktów wykonawczych dostosowanych do 

zmienionych przepisów, a także dostosowania Krajowego Rejestru 
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Sądowego, w tym dokonania zmian w procesach i narzędziach 

informatycznych, za pomocą których prowadzony jest rejestr oraz 

obsługiwane są sprawy w sądach rejestrowych.  

W przypadku narzędzia wykorzystywanego obecnie do obsługi spraw 

w sądach rejestrowych (system Biurowość) nie jest możliwe 

wprowadzenie zmian poprzez jego modyfikację. System ten, ze 

względu na przestarzałą technologię, w oparciu o którą został 

zbudowany, nie umożliwi realizacji planowanych zmian w procesach 

obsługi spraw. Stąd niezbędna jest budowa nowego narzędzia, 

umożliwiającego realizację czynności sądów rejestrowych zgodnie z 

nowymi założeniami określonymi w ustawie. Narzędzie to umożliwi 

przyspieszenie wydania i udostępnienia w rejestrze decyzji  orzecznika 

o wpisie lub zmianie wpisu w rejestrze.   

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w obszarze wdrażania zmian w 

zakresie obsługi spraw w sądach rejestrowych, formuła realizacji i 

rozliczenia projektu zakłada włączenie sądów jako płatników zawartych 

w tym celu umów.  

Przyjęta formuła realizacji zadań i rozliczenia wydatków dotyczących 

budowy rozwiązań informatycznych w obszarze Krajowego Rejestru 

Sądowego oraz sądów rejestrowych, zakłada, iż Minister 

Sprawiedliwości koordynuje zadania związane z budową Rejestru, 

natomiast wydatki ponoszone na te działania są ponoszone i rozliczane 

w budżetach Ministerstwa Sprawiedliwości oraz poszczególnych 

sądów.   

 Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem 

grup docelowych 

 W ramach projektu prowadzona jest realizacja sześciu głównych 

zadań: 

Zadanie 1 – Monitorowanie zmian prawnych i proponowanie 

innych niezbędnych zmian prawnych, które wynikną w czasie 

realizacji projektu (realizacja do 30 czerwca 2023 r.) 
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Zadanie obejmuje przygotowanie projektu zmian legislacyjnych oraz 

przeprowadzenie procesu legislacyjnego w tym:  

1. Przygotowanie projektów zmian prawnych dot. elektronicznych 

postępowań rejestrowych.  

(W związku z koniecznością zapewnienia stabilnych podstaw prawnych 

do wdrożenia systemu, zakłada się zakończenie realizacji tego 

działania w momencie wdrożenia systemu) 

2. Bieżące monitorowanie zmian prawnych mających wpływ na 

funkcjonowanie KRS - w toku prac projektowych, a także w 

okresie utrzymania i rozwoju systemu, sygnalizowane i 

proponowane będą zmiany przepisów, w tym aktów 

wykonawczych, które zapewnią prawidłowe działanie i rozwój 

KRS. W ramach zadania podjęte zostaną działania mające na 

celu zmianę aktów wykonawczych wydanych na podstawie 

właściwych artykułów ustawy o KRS, m. in. art. 6 pkt 3, art. 19 

ust. 7, art. 35 i 35a oraz przepisy ustawy 17 Kodeks 

Postępowania Cywilnego - rozdział dot. doręczeń. 

W ramach projektu przewiduje się również możliwość dokonania zmian 

innych aktów prawnych, w tym ustawy o KRS, o ile w wyniku 

przeprowadzonych analiz zmiany te okażą się niezbędne dla realizacji 

jego celów. W ramach prowadzonych prac konieczne będzie 

uwzględnienie projektowanych przez Ministerstwo Rozwoju i 

Technologii przepisów zmieniające Kodeks spółek handlowych i inne 

ustawy wprowadzające nowy rodzaj osoby prawnej - prostą spółkę 

akcyjną (PSA) oraz projektowanych przez KPRM przepisów 

regulujących elektronizację doręczeń (e-Doręczenia). 

Zadanie 2 - Opracowanie Systemu Obsługi  Wydziałów KRS 

(realizacja do 30 czerwca 2021 r.) 

Zadanie obejmuje budowę i wdrożenie systemu SOW KRS. Będzie on 

realizował nast. elementy postępowania rejestrowego m.in.: 

przyjmowanie elektronicznych wniosków o wpis, pism drogą 

elektroniczną, w tym podanie środków zaskarżenia, rejestracja spraw 
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(pism procesowych i załączników), rejestracja podmiotów, czynności 

wykonywanych w ramach pracy orzeczniczej. Zaplanowano 7 

podzadań: 

1. Opracowanie modelu architektury biznesowej - analiza zmian 

obowiązujących procedur w obszarze objętym SOW KRS - 

wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne 

2. Opracowanie projektu SOW KRS 

3. Opracowanie wersji testowej 

4. Opracowanie dokumentacji systemu - m.in.: instrukcje: 

zarządzania systemem, użytkownika i administratora; 

szczegółowe procedury dot. utrzymania wytworzonego systemu, 

w tym eksploatacyjne. 

5. Przeprowadzenie testów wewn./zewn./bezpiecz.  

6. Szkolenia użytkowników i administratorów (realizacja szkoleń 

przed i powdrożeniowych. W ramach szkoleń przed i 

powdrożeniowych planowani do przeszkolenia są pracownicy 

sądów i Ministerstwa Sprawiedliwości: administratorzy systemu 

KRS, I i II linia wsparcia systemu, użytkownicy systemu, tj. 

sędziowie, asesorzy, referendarze sądowi KRS, pracownicy 

sekretariatów wydziałów KRS, biur obsługi interesanta).  

7. Wdrożenie produkcyjne SOW KRS we wszystkich sądach 

rejestrowych (wydziałach rejestrowych sądów powszechnych).   

W SOW KRS zostaną uwzględnione podstawowe założenia i 

funkcjonalności opisane w fiszce projektu, m.in. zastąpienie 

przestarzałego systemu Biurowość i systemu Wpisy KRS nowym 

systemem SOW KRS, zintegrowanym z portalem służącym do 

składania wniosków elektronicznych, usprawnienie procedur 

zapewniających efektywną realizację procesów w sądach rejestrowych. 

Zaangażowani zostaną pracownicy sądów oraz sędziowie 

uczestniczący w projekcie. Zadanie będzie realizowane z 

uwzględnieniem obowiązujących wymagań określonych w przepisach 

prawa i wytycznych dotyczących budowy systemów IT, m.in. 



 

Strona 21 z 35 

wytycznych KRMC. Zostanie zapewniona dostępność systemu osobom 

z niepełnosprawnościami.  

Zakres szkoleń: przygotowanie i zrealizowanie szkoleń/warsztatów 

oraz materiałów szkoleniowych dla użytkowników wewnętrznych, I i II 

linii wsparcia, administratorów systemu w zakresie dot. obsługi 

systemu, wraz zapewnieniem niezbędnego sprzętu i oprogramowania 

do przeprowadzenia szkolenia/warsztatu (opcjonalnie według 

Zgłoszenia), aktualizację materiałów szkoleniowych. 

Zadanie 3 - Przebudowa architektury systemu eKRS (realizacja do 

30 czerwca 2020 r.) 

Celem zadania jest zmiana architektury systemu centralnego, 

rezygnacja z oprogramowania CICS (Customer Information Control 

System), Websphere (serwer aplikacji) oraz bazy danych DB2 na 

systemie operacyjnym z/OS. Umożliwi to dalsze efektywne rozwijanie 

i utrzymywanie systemu KRS i wpłynie na poprawę wydajności 

systemu. W dłuższej perspektywie przyniesie pozytywny skutek, jak 

ograniczenie wydatków na utrzymywanie systemu w przestarzałej 

technologii. 

W zadaniu zrealizowanych zostało 7 podzadań: 

1. Opracowanie proj. przebudowy systemu  

2. Przebudowa architektury  

3. Przeprowadzenie testów wewn., w tym testów migracji danych  

4. Odbiory poszczególnych elementów systemu  

5. Migracja danych  

6. Opracowanie dokumentacji systemu  

7. Wdrożenie zmiany 

Zadanie 4 - Elektroniczne postępowanie rejestrowe wraz z 

portalem (realizacja do 30 czerwca 2021 r.) 

Celem zadania jest budowa portalu dla obywateli, służącego do 

komunikacji z sądami rejestrowymi. W ramach zadania zostaną 

zbudowane rozwiązania IT umożliwiające elektroniczne składanie 
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wniosków do KRS (wnioski o wpis, zmianę i inne). W wyniku realizacji 

zadania postępowania rejestrowe będą prowadzone w formie 

elektronicznej. 

W ramach zadania zaplanowano 7 podzadań: 

1. Opracowanie założeń modelu przebudowy rozwiązań IT w 

zakresie KRS umożliwiających realizację celu zadania (w tym 

przeprowadzenie analizy obowiązujących procedur)  

2. Opracowanie projektu systemu (przebudowa rozwiązań IT i 

budowa portalu)  

3. Wykonanie wersji testowej zmienianych rozwiązań IT systemu 

KRS i portalu 

4. Opracowanie dokumentacji (w ramach zadania opracowane 

zostaną m.in.: instrukcje zarządzania systemem, instrukcje 

użytkownika i administratora oraz szczegółowe procedury 

pozwalające na prawidłowe utrzymanie wytworzonego systemu, 

w tym wszystkie niezbędne procedury eksploatacyjne).  

5. Przeprowadzenie testów 

wewnętrznych/zewnętrznych/bezpieczeństwa 

6. Szkolenia administratorów – przygotowanie  materiałów 

szkoleniowych 

7. Wdrożenie nowych rozwiązań IT systemu KRS i portalu 

Zadanie 5 - Audyt bezpieczeństwa systemu eKRS (realizacja do 30 

czerwca 2023 r.) 

Celem zadania jest uzyskanie pozytywnego wyniku audytu 

bezpieczeństwa i zgodności systemu z WCAG 2.0. W przypadku ocen 

negatywnych system będzie modyfikowany (w ramach zad. 6), a audyt 

powtarzany aż do uzyskania pozytywnej rekomendacji dla systemu. 

Zakłada się, że audyt zostanie przeprowadzony po dostarczeniu wersji 

testowych rozwiązań budowanych w ramach zad. 2, 3, 4 i 6, a także, w 

przypadku negatywnego wyniku audytu. Zostanie też powtórzony po 

poprawie funkcjonalności. Dodatkowo oba audyty będą 
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przeprowadzane do końca realizacji projektu przy wdrażaniu 

modyfikacji mających znaczny wpływ na system. 

W ramach realizacji zadania planowane są 4 etapy: 

1. Opracowanie OPZ na audyt bezpieczeństwa i zgodności z WCAG 

2.0  

2. Realizacja postępowania przetargowego - wybór wykonawcy 

status: wykonane, zakończone 

3. Zawarcie umowy z wykonawcą 

4a) Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa (aż do uzyskania 

pozytywnej rekomendacji dla systemu) 

4b) Przeprowadzenie zgodności z WCAG 2.0 (aż do uzyskania 

pozytywnej rekomendacji dla systemu). 

Zadanie 6 - Utrzymanie i rozwój systemu eKRS (realizacja do 30 

czerwca 2023 r.) 

Celem zadania jest realizacja modyfikacji rozwiązań IT w obszarze 

KRS w czasie trwania projektu. Modyfikacje będą wynikały ze 

zmieniających się przepisów prawa, doświadczeń i uwag od 

użytkowników zewnętrznych, co pozwoli na utrzymywanie systemu 

przyjaznego użytkownikom (także w zakresie pozostałych produktów z 

innych zadań). Potrzeby modyfikacji definiowane będą przez członków 

ZP oraz opiniowane przez Analityka-projektanta systemu w celu 

zachowania spójności wykonywanych funkcjonalności z już 

działającymi. 

Wnioskodawca zakłada iteracyjną realizację modyfikacji. Każda iteracja 

(dla wybranej i zatwierdzonej puli modyfikacji) będzie obejmowała: 

1. Opracowanie wymagań funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, 

dokumentacji analitycznej rozwiązań IT systemu eKRS (w tym 

opracowania harmonogramu i sposobu realizacji modyfikacji 

2. Wytworzenie modyfikacji systemu 

3. Przeprowadzanie testów wewn./zewn./bezp.  

4. Wdrożenie modyfikacji systemu eKRS 

5. Aktualizację dokumentacji 
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6. Przeprowadzenie szkoleń i instruktaży (realizacja szkoleń po 

wdrożeniu modyfikacji. W ramach szkoleń planowani do 

przeszkolenia są pracownicy sądów i Ministerstwa 

Sprawiedliwości: administratorzy systemu KRS, I i II linia 

wsparcia systemu, użytkownicy systemu, tj. sędziowie, 

asesorzy, referendarze sądowi KRS, pracownicy sekretariatów 

wydziałów KRS, biur obsługi interesanta). 

7. Przekazanie modyfikacji do utrzymania. 

Przed dokonaniem istotnej przebudowy rozwiązań IT dla KRS, 

wykonywane będą modyfikacje, wynikające ze zmian prawnych, a 

także zmian technologicznych. Zapewnią one ciągłość funkcjonowania 

rozwiązań IT w systemie eKRS przy jednoczesnym wdrażaniu zmian 

objętych zakresem zadań 2-4. Po wdrożeniu kompleksowych 

rozwiązań systemowych dot. m.in. elektronicznych postępowań, dalsze 

modyfikacje będą konieczne by ustabilizować pracę nowych 

funkcjonalności i dostosować system do kolejnych zmian przepisów 

prawa, które z uwagi na dynamiczny wzrost poziomu 

przedsiębiorczości w Polsce, są nieuniknione. Zapewnione zostaną 

także usługi utrzymania i wsparcia komponentów systemu eKRS 

wdrożonych we wcześniejszych fazach projektu. 

W ramach modyfikacji planowane są następujące prace.    

1. Rozbudowa podsystemu eKRS Business Registers Interconnection 

System (BRIS) 

Zmiana dotyczy implementacji tzw. pakietu prawa spółek, wynikającej z 

dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady. Implementacja 

dyrektywy 2019/1151 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów 

cyfrowych w prawie spółek obejmie dużą zmianę w systemie, 

polegającą na rozszerzeniu przekazywanych informacji pomiędzy 

rejestrami handlowymi i gospodarczymi państw członkowskich UE i 

EOG dotyczących wymiany informacji między rejestrem spółki a 

rejestrem oddziału w zakresie: 

a) ujawnienia informacji oddziałowi, 
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b) powiadomienia o rejestracji oddziału, 

c) powiadomienia o zamknięciu oddziału, 

d) powiadomienia o zmianach w dokumentach i informacjach 

dotyczących spółki. 

Natomiast modyfikacje dotyczące dyrektywy 2019/2121 obejmą 

zadania odnoszące się do transgranicznego przekształcania, łączenia i 

podziału spółek.  

2. Rozbudowa eKRS w ramach komponentu RDF - Repozytorium 

Dokumentów Finansowych 

Rozbudowa komponentu RDF – Repozytorium Dokumentów 

Finansowych umożliwiającego bezpłatnie złożenie sprawozdania 

finansowego i innych dokumentów o integrację z Centralnym 

Repozytorium Dokumentów (CRD) wdrożonym w MS. Komponent ten 

należy go dostosować do systemu eKRS, w tym do przekazywania 

dokumentów do Centralnego Repozytorium Dokumentów, zgodnie ze 

strategiczną koncepcją architektoniczną CRD zakładającą, że z 

systemu CRD będą docelowo korzystać wszystkie systemy 

dziedzinowe użytkowane przez resort sprawiedliwości. Z punktu 

widzenia architektury rozwiązania ważne jest, aby dla wszystkich usług 

udostępnionych w MS wszystkie dokumenty były gromadzone w 

jednym miejscu oraz obsługiwane i prezentowane w taki sam sposób. 

Ponadto zmiany RDF dotyczą dostosowania do zmian ustawy o 

rachunkowości, w szczególności ułatwienia realizacji obowiązków 

sprawozdawczych emitentów papierów wartościowych dopuszczonych 

do obrotu na rynku regulowanym i są postulowane przez Komisję 

Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwo Finansów. Jest to istotna 

zmiana w systemie, wiążąca się ze zmianą przyjmowania dokumentów 

finansowych do RDF oraz zmianą ich formatu. Modyfikacja umożliwi 

emitentom składanie dokumentów finansowych w formatach .zip, 

natomiast dostosowanie systemu RDF dla wszystkich przedsiębiorców 

umożliwi składanie oświadczeń o odmowie złożenia podpisów. 
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3. Dostosowanie eKRS do wymogów ustawy o doręczeniach 

elektronicznych (e-Doręczeń)  

Zmiany w systemie eKRS polegać będą na umożliwieniu dołączenia do 

wniosku o wpis w KRS dodatkowego wniosku o założenia konta w 

Bazie Adresów Elektronicznych (BAE) w ramach „jednego okienka” 

oraz automatycznego przekazania tego wniosku do systemu KPRM do 

BAE. Zmiany wymagają wprowadzenia modyfikacji lub opracowania 

nowych funkcjonalności we wszystkich komponentach systemu eKRS i 

obejmą: 

• uzupełnienie formularzy wniosków składanych do KRS o część 

dotyczącą wniosku o utworzenie/wpis/ zmiany adresów do 

doręczeń elektronicznych oraz oświadczeń przekazywanych 

później do ministra ds. informatyzacji. Dotyczy to wniosków 

składanych za pośrednictwem dwóch komponentów: Portalu 

Rejestrów Sądowych (PRS) oraz Systemu S24; 

• zmiany Systemu Obsługi Wydziałów KRS i Wpisów do CBD; 

• modyfikacje centralnego komponentu i Centralnej Bazy Danych 

(CBD) oraz Centralnej Informacji KRS wynikające ze zmiany 

modelu danych Krajowego Rejestru Sądowego; 

• modyfikacje funkcjonujących obecnie usług integracyjnych 

wymiany informacji w ramach jednego okienka z CRP KEP 

(Ministerstwo Finansów) i REGON (GUS) oraz budowę nowych 

usług integracyjnych wymiany informacji z systemem BAE 

KPRM obejmujących komunikację dwustronną aktualizacji 

danych pomiędzy rejestrami KRS i BAE oraz przekazywania 

wniosków do systemu BAE. 

4. Udostępnienie usługi sieciowej dostępu do danych eKRS za pomocą 

API  

Usługa sieciowa, tzw. API (Application Programming Interface) dostępu 

do danych KRS umożliwi wszystkim zainteresowanym podmiotom 

publicznym korzystanie z danych umieszczonych w rejestrze KRS i 
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przetwarzania tych danych poprzez dostęp system-system (bez udziału 

człowieka).  

5. Inne modyfikacje wynikające ze zmian prawnych  

W ramach puli modyfikacji konieczne będą inne modyfikacje systemu 

eKRS wynikające z uchwalonych lub projektowanych zmian prawnych, 

które wejdą w życie do 30 czerwca 2023 r. 

6. Modyfikacje wynikające z potrzeb użytkowników 

Pakiet tzw. modyfikacji bieżących wynikający ze zgłaszanych potrzeb 

użytkowników obejmujący np.: dodanie nowych funkcjonalności, 

poprawę ergonomii, dodanie nowych raportów lub zestawień 

statystycznych potrzebnych użytkownikom.  

Projektowane zmiany systemu będą zgodne z wytycznymi w zakresie 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

MS nie ubiega się o środki finansowe na realizację zadań związanych z 

rozbudową systemów informatycznych umożliwiających/wspierających 

prowadzenie Krajowego Rejestru Sądowego w ramach innych 

programów unijnych. 

Grupa docelowa: obywatele RP i UE, przedsiębiorcy, pracownicy biur 

podawczych w sądach rejonowych, pracownicy sekretariatów 

wydziałów KRS sędziowie i orzecznicy wydziałów KRS w sądach 

rejonowych, jednostki sektora publicznego.  

 Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej 

interwencji publicznej, zrealizowane dotychczas przez wnioskodawcę 

lub inne instytucje 

 Podejmowane dotychczas działania w obszarze prowadzenia KRS oraz 

spraw rejestrowych polegały na bieżących zmianach procesów oraz 

zmianach funkcjonalności narzędzi IT wykorzystywanych do obsługi 

tych procesów.   
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Ponadto w zakresie subsydialnych działań podejmowanych na rzecz 

niniejszej interwencji publicznej, należy wskazać również realizację 

projektu pn.: Business Registers Interconnection System (BRIS), 

którego celem było ułatwienie i przyspieszenie dostępu do aktualnych 

i wiarygodnych informacji o spółkach, państw członkowskich Unii 

Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co powinno 

przyczynić się do wzrostu zaufania wobec rynku, wspomóc ożywienie 

gospodarcze i zwiększyć konkurencyjność europejskich  

przedsiębiorców.  

Projekt obejmował dostosowanie Krajowego Rejestru Sądowego 

(modyfikacja KRS) do potrzeb przewidzianych w dyrektywie Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2012/17/UE zmieniającej dyrektywę Rady 

89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE 

oraz 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, 

rejestrów handlowych i rejestrów spółek. Dyrektywa ustanowiła 

podstawę prawną dla systemu zintegrowanych rejestrów 

przedsiębiorców (Business Registers Interconnection System - BRIS), 

obejmującego rejestry przedsiębiorców państw członkowskich, 

Europejską Centralną Platformę, służącą jako element integracyjny 

systemu oraz Europejski Elektroniczny Punkt Dostępu zlokalizowany na 

portalu e-Justice, zapewniający dostęp do informacji biznesowych.  

W ramach projektu BRIS (realizowanego przez MS w ramach programu 

POWER) udostępnione zostały usługi elektroniczne systemu 

teleinformatycznego Krajowego Rejestru Sądowego oraz systemu 

informatycznego wspierającego obieg spraw w sądach rejestrowych, 

umożliwiające wymianę danych pomiędzy KRS a rejestrami państw 

członkowskich w ramach systemu BRIS.  

Realizacja projektu zakończyła się 31 grudnia 2017 r. 

System S24 opracowany i wdrożony został w ramach środków z PO 

KL. Okres zapewniania trwałości projektu zakończył się w 2020 r. Koszt 

jego realizacji w latach 2014-2015 wynosił 1,2 mln PLN. 
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Repozytorium Dokumentów Finansowych umożliwiające bezpłatnie 

złożenie sprawozdania finansowego i innych dokumentów finansowych, 

zostało udostępnione w zakładce Portal eKRS „Bezpłatne zgłaszanie 

dokumentów finansowych”. Funkcjonalność ta, umożliwiająca 

wyszukanie i pobranie dokumentu finansowego podmiotu wpisanego do 

rejestru  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, została 

udostępniona w zakładce „Przeglądarka dokumentów finansowych”. 

Element ten został uruchomiony 15.03.2018 r. i koszt jego budowy 

wynosił 1.347.486 złotych. 

 Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej 

(interesariusze, stan prawny, itd.) 

 Obecny stan prawny pozwala na rozpoczęcie prac przygotowawczych 

do realizacji projektu. Podstawowe z punktu widzenia zakresu projektu  

zmiany legislacyjne zostały przyjęte ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o 

zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych 

ustaw. Ustawa weszła w życie w dniu 15 marca 2018 r., z wyłączeniem 

przepisów dla których przewidziano późniejszy termin wejścia w życie. 

Zmiana technologiczna systemu KRS (nowa architektura) i 

uruchomienie nowego eKRS z dniem 1 lipca 2021 r. prowadzi do 

konieczności również zmian modernizacyjnych i technologicznych 

w kolejnych podsystemach (RDF), które to zmiany nie zostały ujęte w 

pierwotnym zakresie. Nie dotyczy to tylko zmian technologicznych, jak 

integracje z nowymi powstałymi w ramach projektu systemami (RAR 

czy CRD), ale także zmian legislacyjnych, które wydarzyły się w ciągu 

3,5 roku trwania projektu. Ponadto istotne jest to, że zmiana 

architektury systemu KRS oraz elektronizacja całego systemu otworzyła 

system na nowe możliwości w obszarze dostosowania do przepisów 

prawa, czy w ramach tzw. otwartych danych. 

Warunkiem skutecznej realizacji projektu jest także zaangażowanie 

interesariuszy, takich jak Kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości 

oraz poszczególne komórki merytoryczne ministerstwa. 
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Trwałość uzyskanych w ramach projektu rezultatów zależy również od 

realizacji komplementarnego działania, w ramach którego zostaną 

przeprowadzone szkolenia pracowników sądów (zarówno kadry 

orzeczniczej, jak i urzędników) w zakresie nowych procesów i narzędzi.  

W przypadku modyfikacji w obszarze KRS działania dot. opracowania 

założeń zostały zapoczątkowane już w 2016 r. Wówczas wypracowano 

założenia dla zmiany ustawy o KRS oraz projekt zmiany ustawy. 

Założenia te zakładały istotne zmiany w procedurach rejestrowych w 

tym m.in. pełną elektronizację dla podmiotów gospodarczych. Ponadto 

w celu weryfikacji zaproponowanych zmian, w dniu 24 stycznia 2017 r. 

Minister Sprawiedliwości powołał ekspercki zespół ds. opracowania 

założeń organizacyjnych oraz informatycznych w zakresie prowadzenia 

Krajowego Rejestru Sądowego. Celem powołania Zespołu była analiza 

rozwiązań zawartych w projekcie ustawy oraz analiza aktualnego stanu 

systemów wykorzystywanych w sądach rejestrowych i wskazanie 

zakresu, w jakim powinny być modyfikowane. 

W celu przygotowania do realizacji projektu Ministerstwo 

Sprawiedliwości przeprowadziło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy 

zmian w systemach  informatycznych KRS. Umowa została zawarta 

w dniu 7 lutego 2018 r. 

Umowa ta będzie stanowiła podstawę realizowanych zadań w ramach 

projektu. 

Planowane jest uruchomienie postępowania przetargowego na rozwój i 

utrzymanie systemu eKRS na kolejne lata, a także podpisana została w 

lipcu 2021 r. umowa wykonawcza dot. utrzymania i rozwoju formularzy 

na Portalu Rejestrów Sądowych. 

W celu realizacji projektu został powołany w dniu 28 listopada 2018 

roku Zespół Projektowy. Projekt  jest zgłoszony do Portfela Projektów 

MS zgodnie z obowiązującą w Ministerstwie Sprawiedliwości 

procedurą. Zgodnie z zasadami realizacji projektów MS dla projektu 

zostanie powołany Komitet Sterujący odpowiadający za zarządzanie 
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strategiczne. Nadzór nad projektem będzie sprawować Rada Portfela 

Projektów, w skład której wchodzą członkowie Kierownictwa MS.  

W dniu 21 stycznia 2019 r. projekt uzyskał pozytywne rekomendacje 

Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, a w dniu 7 marca 2019 r. 

uzyskał dofinansowanie ze środków EFS na kwotę 19 146 599,98 do 30 

czerwca 2022 r. 

W realizację projektu są zaangażowani pracownicy sądów oraz 

sędziowie uczestniczący w procesie weryfikacji i rejestracji wniosków i 

dokumentów. 

 Dalsze etapy planowane do wdrożenia poza projektem, o ile zostaną 

spełnione warunki umożliwiające ich skuteczne wykonanie 

 Kontynuacja prac w zakresie usprawnień rejestru KRS oraz obsługi 

spraw w sądach rejestrowych w celu usprawnienie istniejących lub 

uruchamiania kolejnych usług elektronicznych niezbędnych z punktu 

widzenia interesów obywateli, przedsiębiorców oraz innych podmiotów 

w tym instytucji publicznych. 

 ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W 

PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

 WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

 Wartość docelowa 

W podziale na:7  Ogółem 

w projekcie 

 
Kobiety Mężczyzn 

 

1. Liczba utworzonych 

i zmodernizowanych 
  

 
1 

 
7 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu 
oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić. 
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centralnych rejestrów 

sądowych 

2. Odsetek odpisów pełnych 

dostępnych w eKRS (obecna 

wartość – 0%) 

  

 

100% 

3. Odsetek wniosków o wpis do 

KRS składanych za 

pośrednictwem systemu  

teleinformatycznego na 

przykładzie sp. z o.o. (obecna 

wartość 52%) 

  

 

100% 

4. Liczba dokumentów 

finansowych składanych 

bezpośrednio do RDF, bez 

udziału sądu rejestrowego 

(obecna wartość – 0 %) 

  

 

95% 

5. Liczba akt rejestrowych dla 

podmiotów wpisanych do 

rejestru przedsiębiorców 

prowadzonych w sądach w 

postaci elektronicznej (obecna 

wartość 0 %) 

  

 

95% 

6. Odsetek wniosków o wpis do 

rejestru przedsiębiorców 

wpływających elektronicznie 

  

 

100% 

7. Odsetek orzeczeń w 

postępowaniu o wpis do 

rejestru przedsiębiorców, 

wydawanych elektronicznie 

  

 

100% 
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8. Odsetek elektronicznych 

informacji o zmianach 

statusów w spółkach 

macierzystych 

zarejestrowanych w UE 

przekazanych do ich 

oddziałów - zarejestrowanych 

w KRS 

  

 

95% 

9. Odsetek podmiotów 

składających dokumenty 

finansowe w formacie .zip w 

stosunku do podmiotów 

uprawnionych do złożenia 

dokumentów finansowych 

w formacie .zip 

  

 

50% 

10. Odsetek wniosków 

przekazanych do KPRM o 

utworzenie lub wpis adresu do 

doręczeń elektronicznych w 

stosunku do liczby wszystkich 

wniosków o wpis w KRS w 

rejestrze przedsiębiorców 

  

 

95% 

11. Liczba udzielonych 

dostępów poprzez API KRS w 

stosunku do wniosków 

o dostęp do API KRS 

  

 

95% 

 WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika  Wartość docelowa 
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W podziale na:8  Ogółem 

w projekcie 

 
Kobiety Mężczyzn 

 

1. Liczba centralnych rejestrów 

sądowych dofinansowanych 

ze środków EFS 

  

 

1 

2. Odsetek sądów, w których 

wdrożone zostanie narzędzie 

usprawniające obsługę spraw 

rejestrowych  

  

 

100%9 

3. Liczba przeszkolonych 

orzeczników i pracowników 

sądów 

  

 

765 

4. Liczba przeszkolonych 

pracowników Ministerstwa 

Sprawiedliwości  

  

 

15 

5. Liczba utworzonych i 

udostępnionych API do 

udostępniania danych z 

rejestru KRS 

  

 

1 

 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU 

PROJEKTU 

 KRYTERIA DOSTĘPU 

 Nie dotyczy 

 

 
8 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu 
oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić. 
9 Rozwiązanie zostanie wdrożone we wszystkich wydziałach rejestrowych sądów powszechnych. 
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