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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 19 grudnia 2006 r.

w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sàdowego
oraz szczegó∏owych zasad udzielania informacji z Rejestru i udost´pniania kopii dokumentów z katalogu

Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 17, poz. 209, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Centralna Informacja Krajowego Rejestru
Sàdowego, zwana dalej „Centralnà Informacjà”, jest
komórkà organizacyjnà Ministerstwa Sprawiedliwo-
Êci.

2. Centralna Informacja sk∏ada si´ z centrali Cen-
tralnej Informacji oraz oddzia∏ów.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) rejestrze — rozumie si´ przez to jeden z rejestrów
wchodzàcych w sk∏ad Krajowego Rejestru Sàdo-
wego;

2) podmiocie wpisanym do rejestru — rozumie si´
przez to podmioty wymienione w art. 36, art. 49
ust. 1 oraz art. 55 i 56 ustawy z dnia 20 sierpnia
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym, zwanej
dalej „ustawà”;

3) numerze KRS — rozumie si´ przez to numer
okreÊlony w § 8 ust. 1 rozporzàdzenia Ministra
SprawiedliwoÊci z dnia 21 grudnia 2000 r.
w sprawie szczegó∏owego sposobu prowadzenia
rejestrów wchodzàcych w sk∏ad Krajowego Reje-
stru Sàdowego oraz szczegó∏owej treÊci wpisów
w tych rejestrach (Dz. U. Nr 117, poz. 1237,
z póên. zm.2));

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 1,

poz. 2 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 96, poz. 874, Nr 217, poz. 2125, Nr 228, poz. 2256
i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 62, poz. 551 i Nr 86, poz. 732
oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1077 i Nr 208, poz. 1540. 

2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 165, z 2003 r. Nr 186, poz. 1821,
z 2005 r. Nr 82, poz. 717 oraz z 2006 r. Nr 241, poz. 1750. 



4) informacjach udzielanych przez Centralnà Infor-
macj´ — rozumie si´ przez to wyciàgi, odpisy i za-
Êwiadczenia z rejestru oraz informacje, w tym rów-
nie˝ informacje, o których mowa w § 4 ust. 2;

5) organizacji po˝ytku publicznego — rozumie si´
przez to podmiot, który po spe∏nieniu wymagaƒ,
o których mowa w art. 20 lub 21 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicz-
nego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873,
z póên. zm.3)), uzyska∏ status organizacji po˝ytku
publicznego na zasadach i w trybie okreÊlonym
w ustawie;

6) katalogu — rozumie si´ przez to elektroniczny ka-
talog dokumentów spó∏ek, o którym mowa
w art. 8a ustawy.

§ 3. 1. Centralna Informacja wydaje odpisy, wycià-
gi i zaÊwiadczenia oraz udziela informacji z rejestru,
a tak˝e udost´pnia kopie dokumentów z katalogu po
z∏o˝eniu wniosku w postaci papierowej lub elektro-
nicznej. 

2. Urz´dowe formularze wniosków sà udost´pnia-
ne w siedzibach oddzia∏ów Centralnej Informacji,
a tak˝e na stronie internetowej Ministerstwa Sprawie-
dliwoÊci.

Rozdzia∏ 2

Szczegó∏owe zasady udzielania informacji,
wydawania odpisów, wyciàgów i zaÊwiadczeƒ

z rejestru przedsi´biorców oraz rejestru
stowarzyszeƒ, innych organizacji spo∏ecznych

i zawodowych, fundacji oraz publicznych zak∏adów
opieki zdrowotnej

§ 4. 1. Centralna Informacja wydaje na wniosek
odpisy, wyciàgi, zaÊwiadczenia i pozosta∏e informacje
z Krajowego Rejestru Sàdowego na podstawie da-
nych wyszukanych w rejestrze, dok∏adnie odpowiada-
jàcych danym zawartym we wniosku.

2. Centralna Informacja udost´pnia bezp∏atnie,
w ogólnodost´pnych sieciach informatycznych,
a w szczególnoÊci za poÊrednictwem Internetu, na
stronie internetowej Ministerstwa SprawiedliwoÊci,
informacje o podmiotach wpisanych do rejestrów
okreÊlonych w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy oraz o pod-
miotach posiadajàcych status organizacji po˝ytku pu-
blicznego. Aktualizacja tych informacji b´dzie si´ od-
bywa∏a raz w tygodniu.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, obejmujà
dla ka˝dego podmiotu nast´pujàce dane:

1) nazw´ lub firm´; 

2) numer KRS;

3) numer REGON;

4) siedzib´;

5) adres siedziby;

6) dat´ wykreÊlenia z rejestru, która zostaje ujawnio-
na po uprawomocnieniu si´ postanowienia sàdu
rejestrowego w tym zakresie.

4. W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru
przedsi´biorców dodatkowo ujawnia si´ numer NIP,
imiona i nazwiska oraz funkcje osób wchodzàcych
w sk∏ad organu reprezentacji, a tak˝e sposób repre-
zentacji.

5. W przypadku podmiotów wymienionych
w art. 8a ustawy, dodatkowo ujawnia si´ wykaz doku-
mentów z∏o˝onych do akt rejestrowych. 

6. Dla podmiotów posiadajàcych status organizacji
po˝ytku publicznego ujawnia si´ równie˝ dat´ uzyska-
nia statusu organizacji po˝ytku publicznego.

§ 5. Odpis z rejestru mo˝e byç pe∏ny lub aktualny.

§ 6. 1. Odpis pe∏ny zawiera treÊç wszystkich wpi-
sów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokona-
nych od chwili pierwszego wpisu, z wyjàtkiem wpisów
niepodlegajàcych ujawnieniu.

2. Odpis aktualny zawiera aktualnà treÊç wpisów
w rejestrze pod danym numerem KRS.

§ 7. Wyciàg z rejestru zawiera aktualnà treÊç wpi-
sów dotyczàcà podmiotu wpisanego do rejestru pod
okreÊlonym numerem KRS, obejmujàcà wskazane
przez wnioskodawc´ dzia∏y rejestru.

§ 8. Centralna Informacja wydaje nast´pujàce za-
Êwiadczenia:

1) zaÊwiadczenie, ˝e dany podmiot jest wpisany do
rejestru pod okreÊlonym numerem;

2) zaÊwiadczenie, ˝e dany podmiot nie jest wpisany
do rejestru;

3) zaÊwiadczenie o wykreÊleniu danego podmiotu
z rejestru;

4) zaÊwiadczenie o posiadaniu przez podmiot statusu
organizacji po˝ytku publicznego.

§ 9. 1. Wniosek o wydanie odpisu, wyciàgu lub za-
Êwiadczenia z rejestru sk∏ada si´ na formularzach, któ-
rych wzory stanowià za∏àczniki nr 1—6 do rozporzà-
dzenia.

2. We wniosku o wydanie odpisu, wyciàgu lub za-
Êwiadczenia, o którym mowa w § 8 pkt 1, 3 lub 4, na-
le˝y okreÊliç rodzaj ˝àdanego odpisu, wyciàgu lub za-
Êwiadczenia i podaç numer KRS, pod którym podmiot
jest wpisany do rejestru. 

3. We wniosku o wydanie zaÊwiadczenia, i˝ dany
podmiot nie jest wpisany do rejestru, nale˝y podaç
jednà z nast´pujàcych danych identyfikacyjnych:

1) numer REGON;

2) numer NIP, dla podmiotów wpisanych w rejestrze
przedsi´biorców;

3) okreÊlenie pe∏nej nazwy lub firmy oraz siedziby.
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———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,
poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420,
Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94,
poz. 651.



4. W przypadku zamieszczenia we wniosku wi´cej
ni˝ jednej z danych identyfikacyjnych wyszukanie
w rejestrze nast´puje tylko na podstawie jednej z nich,
wed∏ug kolejnoÊci danych wynikajàcej z numeracji
w ust. 3.

5. W przypadku podania we wniosku jako danych
identyfikacyjnych: nazwy lub firmy przy wyszukiwaniu
pozycji w rejestrze uwzgl´dnia si´ regu∏y stosowane
w przypadku wystàpienia równowa˝noÊci imion, na-
zwisk i nazw lub firm, okreÊlone w za∏àczniku nr 11 do
rozporzàdzenia.

6. W przypadku wniosku o wydanie z rejestru od-
pisu lub wyciàgu dotyczàcego podmiotu wpisanego
do rejestru przedsi´biorców i do rejestru stowarzy-
szeƒ, innych organizacji spo∏ecznych i zawodowych,
fundacji oraz publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej,
na odpisie lub wyciàgu z ka˝dego rejestru zamieszcza
si´ informacj´ o wpisaniu tego podmiotu tak˝e w dru-
gim rejestrze.

7. W przypadku wniosku o wydanie z rejestru od-
pisu lub wyciàgu dotyczàcego podmiotu wpisanego
do rejestru stowarzyszeƒ, innych organizacji spo∏ecz-
nych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zak∏a-
dów opieki zdrowotnej, na odpisie lub wyciàgu za-
mieszcza si´ informacj´, ˝e podmiot nie jest wpisany
do rejestru przedsi´biorców.

§ 10. 1. Na zaÊwiadczeniach, o których mowa w § 8
pkt 1 i 3, zamieszcza si´:

1) numer KRS;

2) numer REGON;

3) numer NIP; 

4) nazw´ lub firm´;

5) siedzib´;

6) oznaczenie formy prawnej podmiotu.

2. Na zaÊwiadczeniu, o którym mowa w § 8 pkt 3,
zamieszcza si´ tak˝e informacj´, czy postanowienie
o wykreÊleniu jest prawomocne, oraz dat´ wykreÊle-
nia.

3. Na zaÊwiadczeniu, o którym mowa w § 8 pkt 2,
zamieszcza si´ tylko dane, które zosta∏y podane we
wniosku o wydanie tego zaÊwiadczenia.

4. Na zaÊwiadczeniu, o którym mowa w § 8 pkt 4,
zamieszcza si´:

1) numer KRS;

2) numer REGON;

3) numer NIP;

4) nazw´ lub firm´;

5) siedzib´;

6) informacj´ o rodzajach dzia∏alnoÊci odp∏atnej i nie-
odp∏atnej;

7) wzmiank´ o z∏o˝onych sprawozdaniach.

§ 11. 1. Je˝eli nie jest mo˝liwe wydanie odpisu lub
wyciàgu ze wzgl´du na to, ˝e podmiot o danych wska-
zanych na wniosku nie jest wpisany do rejestru, wyda-
je si´ pisemnà informacj´ wskazujàcà okolicznoÊci
uniemo˝liwiajàce wydanie odpisu lub wyciàgu.

2. Je˝eli na podstawie danych wpisanych do reje-
stru nie jest mo˝liwe wydanie zaÊwiadczeƒ, o których
mowa w § 8, zgodnie ze z∏o˝onym wnioskiem, wydaje
si´ pisemnà informacj´ wskazujàcà okolicznoÊci unie-
mo˝liwiajàce wydanie ˝àdanego zaÊwiadczenia.

§ 12. 1. Centralna Informacja udziela pisemnych
informacji o numerze KRS, pod którym jest wpisany
dany podmiot.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, wydaje si´
na wniosek. Wniosek sk∏ada si´ na formularzu, które-
go wzór stanowi za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia. We
wniosku o podanie numeru KRS nale˝y podaç jednà
z nast´pujàcych danych:

1) numer REGON;

2) numer NIP;

3) nazw´ lub firm´, a w razie potrzeby tak˝e oznacze-
nie formy prawnej podmiotu, informacj´ o siedzi-
bie ograniczonà do wskazania województwa, po-
wiatu lub gminy; informacje o siedzibie mogà byç
podane ∏àcznie.

3. W przypadku zamieszczenia we wniosku wi´cej
ni˝ jednej z danych identyfikacyjnych wyszukanie
w rejestrze nast´puje tylko na podstawie jednej z nich,
wed∏ug kolejnoÊci danych wynikajàcej z numeracji
w ust. 2.

4. W przypadku podania we wniosku jako danych
identyfikacyjnych: nazwy lub firmy przy wyszukiwaniu
pozycji w rejestrze uwzgl´dnia si´ regu∏y stosowane
w przypadku wystàpienia podobieƒstw imion, na-
zwisk i nazw lub firm, okreÊlone w za∏àczniku nr 11 do
rozporzàdzenia.

5. Informacja uzyskana w wyniku z∏o˝enia wniosku
o podanie numeru KRS zawiera nast´pujàce dane:

1) numer KRS;

2) nazw´ lub firm´;

3) oznaczenie formy prawnej podmiotu;

4) siedzib´;

5) numer REGON.

6) numer NIP. 

6. Pisemna informacja zawiera wskazanie liczby
wszystkich wyszukanych pozycji oraz dane odpowia-
dajàce nie wi´cej ni˝ 20 wyszukanym pozycjom we-
d∏ug kolejnoÊci ich wyszukania.

7. Je˝eli na podstawie danych podanych we wnio-
sku nie zosta∏ wyszukany w rejestrze ˝aden podmiot
spe∏niajàcy podane kryteria, wydaje si´ pisemnà in-
formacj´ o braku numeru KRS dla podmiotu o wska-
zanych we wniosku danych identyfikacyjnych.
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§ 13. 1. Na wniosek organu wymiaru sprawiedli-
woÊci, organu Êcigania, organu egzekucyjnego Skar-
bu Paƒstwa oraz innego organu upowa˝nionego na
mocy przepisów szczególnych, Centralna Informacja
udziela pisemnych informacji odnoÊnie do roli osoby
fizycznej lub osoby prawnej w podmiotach wpisanych
do rejestru przedsi´biorców i rejestru stowarzyszeƒ,
innych organizacji spo∏ecznych i zawodowych, funda-
cji oraz publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej w po-
szczególnych dzia∏ach rejestru.

2. We wniosku nale˝y wskazaç:

a) dla osoby fizycznej — imi´ i nazwisko oraz numer
PESEL,

b) dla osoby prawnej — nazw´ lub firm´, a w razie
potrzeby tak˝e oznaczenie formy prawnej podmio-
tu i numer KRS. 

Rozdzia∏ 3

Szczegó∏owe zasady udost´pniania
kopii dokumentów z elektronicznego katalogu

dokumentów spó∏ek

§ 14. 1. Centrala Centralnej Informacji udost´pnia
z katalogu, w formie elektronicznej, kopie dokumen-
tów wymienionych w art. 8a i art. 47a ustawy. 

2. Wniosek o udost´pnienie kopii dokumentu sk∏a-
da si´ w formie elektronicznej do centrali Centralnej
Informacji, na formularzu udost´pnionym na stronie
internetowej, o której mowa w § 4 ust. 2.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 2, nale˝y
podaç numer KRS, pod którym podmiot jest wpisany
do rejestru, firm´ podmiotu oraz okreÊliç rodzaj doku-
mentu i j´zyk, w którym zosta∏ on sporzàdzony.

§ 15. Kopia dokumentu opatrzona jest bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym uprawnionego pra-
cownika sàdu rejestrowego, w którego aktach reje-
strowych przechowywany jest dany dokument. Pod-
pis ten stanowi zapewnienie zgodnoÊci treÊci doku-
mentu z treÊcià jego kopii.

Rozdzia∏ 4

Szczegó∏owe zasady udzielania informacji,
wydawania zaÊwiadczeƒ i odpisów z rejestru

d∏u˝ników niewyp∏acalnych

§ 16. 1. Centralna Informacja wydaje na wniosek
z rejestru d∏u˝ników niewyp∏acalnych:

1) odpisy, które mogà byç:
a) pe∏ne, zawierajàce treÊç wszystkich wpisów do-

konanych w danej pozycji,
b) aktualne, zawierajàce aktualnà treÊç wpisów

dokonanych w danej pozycji;
2) zaÊwiadczenia, ˝e dany podmiot jest wpisany jako

d∏u˝nik do rejestru d∏u˝ników niewyp∏acalnych
i pod jakimi pozycjami;

3) zaÊwiadczenia, ˝e dany podmiot nie jest wpisany
jako d∏u˝nik do rejestru d∏u˝ników niewyp∏acal-
nych.

2. Wnioski o wydanie odpisów i zaÊwiadczeƒ z re-
jestru d∏u˝ników niewyp∏acalnych sk∏ada si´ na urz´-
dowych formularzach, których wzory stanowià za∏àcz-
niki nr 8, 9 i 10 do rozporzàdzenia.

§ 17. 1. We wniosku o wydanie odpisu nale˝y okre-
Êliç rodzaj ˝àdanego odpisu i podaç numer pozycji
w rejestrze d∏u˝ników niewyp∏acalnych.

2. We wniosku o wydanie zaÊwiadczenia, ˝e dany
podmiot jest wpisany, jako d∏u˝nik, do rejestru d∏u˝ni-
ków niewyp∏acalnych, nale˝y podaç:

1) dla osób fizycznych:

a) numer PESEL,

b) imi´ (imiona) i nazwisko (nazwiska) d∏u˝nika;
2) dla pozosta∏ych podmiotów:

a) numer REGON,

b) nazw´ lub firm´,

c) numer KRS dla podmiotów wpisanych do Kra-
jowego Rejestru Sàdowego.

3. Przy realizacji wniosków, o których mowa
w ust. 2, uwzgl´dnia si´ regu∏y stosowane w przypadku
wystàpienia równowa˝noÊci imion, nazwisk i nazw lub
firm, okreÊlone w za∏àczniku nr 11 do rozporzàdzenia.

4. Na zaÊwiadczeniach, ˝e dany podmiot jest wpi-
sany jako d∏u˝nik do rejestru d∏u˝ników niewyp∏acal-
nych, zamieszcza si´ numer (numery) pozycji w reje-
strze d∏u˝ników niewyp∏acalnych oraz dane d∏u˝nika.

5. We wniosku o wydanie zaÊwiadczenia, ˝e dany
podmiot nie jest wpisany jako d∏u˝nik do rejestru d∏u˝-
ników niewyp∏acalnych, nale˝y podaç jednà z nast´-
pujàcych danych identyfikacyjnych:

1) dla d∏u˝ników — osób fizycznych:
a) numer PESEL,
b) imi´ (imiona) i nazwisko (nazwiska);

2) dla pozosta∏ych d∏u˝ników:

a) numer REGON,

b) nazw´ lub firm´,

c) numer KRS dla podmiotów wpisanych do Kra-
jowego Rejestru Sàdowego.

6. W przypadku podania we wniosku o wydanie
zaÊwiadczenia, ˝e dany podmiot nie jest wpisany jako
d∏u˝nik do rejestru d∏u˝ników niewyp∏acalnych, wi´cej
ni˝ jednej danej identyfikacyjnej wyszukanie w reje-
strze d∏u˝ników niewyp∏acalnych nast´puje na pod-
stawie tylko jednej z nich, wed∏ug kolejnoÊci wynikajà-
cej z numeracji ust. 5.

7. Przy realizacji wniosków, o których mowa
w ust. 5, uwzgl´dnia si´ regu∏y stosowane w przypadku
wystàpienia podobieƒstwa imion, nazwisk i nazw lub
firm, okreÊlone w za∏àczniku nr 11 do rozporzàdzenia.

8. W zaÊwiadczeniach, ˝e dany podmiot nie jest
wpisany jako d∏u˝nik do rejestru d∏u˝ników niewyp∏a-
calnych, zamieszcza si´ dane, na podstawie których
mia∏o miejsce wyszukiwanie d∏u˝nika.
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9. Je˝eli nie jest mo˝liwe wydanie zaÊwiadczenia,
o którym mowa w ust. 8, wydaje si´ pisemnà informa-
cj´ wskazujàcà okolicznoÊci uniemo˝liwiajàce wyda-
nie tego zaÊwiadczenia, w której zamieszcza si´ numer
(numery) pozycji rejestru, pod którym wpisany jest
d∏u˝nik, oraz dane, na podstawie których mia∏o miej-
sce jego wyszukiwanie.

§ 18. W zakresie wydawania informacji z rejestru
d∏u˝ników niewyp∏acalnych przepisy § 4 ust. 1, § 11
ust. 1 oraz § 12 ust. 6 stosuje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 5

Zg∏aszanie wniosków do Centralnej Informacji 

§ 19. 1. Wnioski o wydanie odpisu, wyciàgu, za-
Êwiadczenia lub o udzielenie innych informacji sk∏ada
si´ w centrali Centralnej Informacji lub jej oddziale. 

2. Wnioski w formie elektronicznej sk∏ada si´ do
centrali Centralnej Informacji, która w tej samej formie
wydaje dokument wymieniony w ust. 1, kopi´ doku-
mentu okreÊlonego w art. 8a i art. 47a ustawy lub
udziela informacji o innym sposobie za∏atwienia wnio-
sku na adres internetowy, z którego wniosek wys∏ano
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6
pkt 3 ustawy. 

3. Podmioty, o których mowa w art. 5 ustawy, sk∏a-
dajà wnioski do centrali Centralnej Informacji, z wyjàt-
kiem organów wymiaru sprawiedliwoÊci, które mogà
z∏o˝yç wniosek we w∏aÊciwym dla nich miejscowo od-
dziale Centralnej Informacji. Wnioski powinny spe∏-
niaç warunki okreÊlone w § 9 ust. 1—3.

4. Oddzia∏y Centralnej Informacji udzielajà infor-
macji oraz wydajà zaÊwiadczenia, wyciàgi i odpisy
z Krajowego Rejestru Sàdowego tylko na wniosek z∏o-
˝ony bezpoÊrednio w oddziale. 

5. Centrala Centralnej Informacji udziela informacji
na zasadach takich samych jak oddzia∏y, a ponadto
udziela informacji korespondencyjnie i przesy∏a zain-
teresowanym urz´dowe formularze wniosków o wy-
danie odpisu, wyciàgu lub zaÊwiadczenia z rejestru
oraz o udzielenie informacji z rejestru, z wyjàtkiem
spraw okreÊlonych w rozdziale 3. 

§ 20. 1. Wnioski do centrali Centralnej Informacji
nale˝y sk∏adaç wraz z oryginalnym dowodem wniesie-
nia op∏aty na rachunek bie˝àcy dochodów Minister-
stwa SprawiedliwoÊci. Wnioski do oddzia∏u Centralnej
Informacji nale˝y sk∏adaç wraz z oryginalnym dowo-
dem wniesienia op∏aty na rachunek bie˝àcy dochodów
sàdu, przy którym funkcjonuje oddzia∏, do którego z∏o-
˝ono wniosek, albo do kasy tego sàdu. Dowód op∏aty,
po potwierdzeniu na nim faktu udzielenia okreÊlonej in-
formacji, zwraca si´ osobie sk∏adajàcej wniosek.

2. Do wniosków sk∏adanych korespondencyjnie
w centrali Centralnej Informacji nale˝y do∏àczyç orygi-
nalny dowód wp∏aty na rachunek bie˝àcy dochodów
Ministerstwa SprawiedliwoÊci lub jego kopi´. Orygi-
nalny dowód wp∏aty lub jego kopia, po potwierdzeniu
na nich faktu udzielenia informacji, nie podlegajà
zwrotowi wnioskodawcy.

3. W przypadku gdy uzyskiwanie oryginalnego do-
wodu wp∏aty na rachunek bie˝àcy dochodów Minister-

stwa SprawiedliwoÊci albo w∏aÊciwego sàdu nie jest
realizowane przez bank bezpoÊrednio przy wp∏acie,
z uwagi na polecenie bankowi dokonania wp∏aty za po-
Êrednictwem ogólnodost´pnych sieci informatycznych
w ramach us∏ugi zdalnego dost´pu do banku, wnio-
skodawca mo˝e, w miejsce oryginalnego dowodu, z∏o-
˝yç wydruk potwierdzajàcy wniesienie op∏aty.

4. Potwierdzenie wniesienia op∏aty, o którym mo-
wa w ust. 3, powinno pochodziç z wydruku otrzyma-
nego w ramach zdalnego dost´pu do banku i zawieraç
treÊç wskazujàcà na wykonanie operacji bankowej.

5. Na wydruku, o którym mowa w ust. 3, wniosko-
dawca sk∏ada opatrzone w∏asnor´cznym podpisem
oÊwiadczenie zawierajàce:
1) wyjaÊnienie przyczyn niedo∏àczenia orygina∏u in-

formacji o dokonaniu operacji bankowej;
2) zapewnienie, ˝e pos∏uguje si´ wydrukiem wy∏àcz-

nie w celu uzyskania dokumentu, którego wniosek
dotyczy, a wp∏acona kwota nie zosta∏a wczeÊniej
zaliczona na poczet op∏acenia innych wniosków.

6. Wydruk, o którym mowa w ust. 3, po potwier-
dzeniu na nim faktu udzielenia informacji z Centralnej
Informacji, nie podlega zwrotowi wnioskodawcy.

§ 21. Wniosek wype∏niony niezgodnie z przepisa-
mi prawa, nieop∏acony, wniosek, od którego uiszczo-
no op∏at´ w wysokoÊci ni˝szej od nale˝nej, lub z∏o˝o-
ny z naruszeniem § 20 ust. 1—3 pozostawia si´ bez
nadania biegu, informujàc o tym wnioskodawc´.

§ 22. 1. Wnioski wpisuje si´ do ewidencji wnio-
sków prowadzonej w Centralnej Informacji oraz jej od-
dzia∏ach.

2. W ewidencji wniosków wpisuje si´ w szczegól-
noÊci dat´ wp∏ywu wniosku, rodzaj wniosku oraz spo-
sób i dat´ jego za∏atwienia.

§ 23. 1. Ka˝dy odpis, wyciàg, zaÊwiadczenie oraz
pozosta∏e pisemne informacje powinny byç podpisane
przez upowa˝nionego pracownika i opatrzone piecz´-
cià urz´dowà oraz powinny zawieraç, poza w∏aÊciwà
treÊcià, tak˝e oznaczenie miejsca i daty wydania doku-
mentu oraz dat´ i czas stanu rejestru, wed∏ug którego
zosta∏y wydane; poszczególne strony powinny byç po-
numerowane ze wskazaniem ca∏kowitej liczby stron.

2. Je˝eli dokument wymieniony w ust. 1 jest prze-
sy∏any drogà elektronicznà, powinien zostaç opatrzo-
ny bezpiecznym podpisem elektronicznym uprawnio-
nego pracownika centrali Centralnej Informacji.

Rozdzia∏ 6

Przepisy koƒcowe

§ 24. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Sprawie-
dliwoÊci z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustroju
i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sàdowego oraz szczegó∏owych zasad udzielania infor-
macji z Krajowego Rejestru Sàdowego (Dz. U. Nr 281,
poz. 2793).

§ 25. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2007 r. 

Minister SprawiedliwoÊci: Z. Ziobro
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Za∏àcznik nr 11

A) REGU¸Y STOSOWANE W PRZYPADKU WYSTÑPIENIA RÓWNOWA˚NOÂCI
I PODOBIE¡STW FIRM (NAZW), NAZWISK I IMION

1) Zasady równowa˝noÊci:

a) za równowa˝ne uznaje si´ podane we wniosku:
firm´ (nazw´), nazwisko i imiona z danymi wpi-
sanymi do rejestru, je˝eli:

— oba cz∏ony nazwiska i co najmniej jedno imi´
sà identyczne,

— podana we wniosku firma (nazwa) jest iden-
tyczna z firmà (nazwà) wpisanà w rejestrze,
po pomini´ciu znaków okreÊlonych w dodat-
ku C niniejszego za∏àcznika oraz po pomini´-
ciu dodatkowych oznaczeƒ do firmy (nazwy)
— „w likwidacji” i „w upad∏oÊci”;

b) przy ustalaniu równowa˝noÊci nie rozró˝nia si´
pisowni literami du˝ymi i ma∏ymi;

c) za równowa˝ne uwa˝a si´ nast´pujàce skróty
okreÊlenia formy prawnej podmiotu:

i) do formy prawnej „spó∏ka jawna” —
„SP.J.”,

ii) do formy prawnej „spó∏ka partnerska” —
„SP.P.”,

iii) do formy prawnej „spó∏ka komandytowa”
— „S. K.”,

iv) do formy prawnej „spó∏ka komandyto-
wo–akcyjna” — „S. K. A.”,

v) do formy prawnej „spó∏ka z ograniczonà od-
powiedzialnoÊcià” — „SP. Z O.O.”

vi) do formy prawnej „spó∏ka akcyjna” —
„S.A.”

2) Zasady podobieƒstwa:

a) za podobne uwa˝a si´ podane we wniosku imi´
i nazwisko z imieniem i nazwiskiem osoby wpi-
sanej do rejestru, je˝eli identyczny jest co naj-
mniej jeden cz∏on nazwiska i podobne co naj-
mniej jedno imi´,

b) za podobne uwa˝a si´ imiona znajdujàce si´
w tej samej grupie imion zawartej w wykazie
podobieƒstw imion w dodatku D niniejszego za-
∏àcznika,

c) firm´ (nazw´) podanà we wniosku uwa˝a si´ za
podobnà do firmy (nazwy) wpisanej w rejestrze,
je˝eli jest równowa˝na z jej fragmentem.

B) Wykaz dopuszczalnych znaków

C) Wykaz pomijanych znaków

Pomijane sà nast´pujàce znaki:

oraz wszelkie inne znaki nieb´dàce literami alfabetu polskiego ani cyframi dziesi´tnymi.



1. Grupa Adela: Adela, Adelajda, Adelina

2. Grupa Ada: Ada, Adriana, Adrianna

3. Grupa Agnieszka: Agnieszka, Jagna

4. Grupa Aleksander: Aleksander, Aleksy

5. Grupa Ala: Ala, Alina, Alicja

6. Grupa Amelia: Amelia, Amalia

7. Grupa Andrzej: Andrzej, J´drzej

8. Grupa Anna: Anna, Aniela, Anita, Aniceta, Aneta,
Angela, Angelika, Angelina, Hanna

9. Grupa Apollo: Apollo, Apolionary, Apoloniusz

10. Grupa August: August, Augustyn

11. Grupa Bartek: Bartek, Bart∏omiej, Bartosz

12. Grupa Bogdan: Bohdan, Bogdan, Bogumi∏, Bo-
gusz, Bogus∏aw

13. Grupa Bogna: Bogna, Bogdana, Bogumi∏a, Bogu-
s∏awa, Bohdana

14. Grupa Beata: Beata, Beatrycze

15. Grupa Bernard: Bernard, Bernardyn

16. Grupa Bruno: Bruno, Brunon

17. Grupa Benon: Benon, Beniamin

18. Grupa Berna: Berna, Bernardyna, Bernadetta, Ber-
nadeta, Bernarda

19. Grupa B∏a˝ej: B∏a˝ej, Bazyli

20. Grupa Bo˝ena: Bo˝ena, Bo˝enna, Bo˝ys∏awa

21. Grupa Cecylia: Cecylia, Celina, Celestyna, Czes∏awa

22. Grupa Cecyl: Cecyl, Cecylian, Cecyliusz, Celestyn,
Czes∏aw

23. Grupa Cyryl: Cyryl, Cyriak, Cyrus

24. Grupa Chrystian: Chrystian, Krystian

25. Grupa Dagmara: Dagmara, Dagna

26. Grupa Dina: Dina, Diana, Ondina, Ondyna

27. Grupa Dorota: Dorota, Doris

28. Grupa Dezydery: Dezydery, Dezyderiusz

29. Grupa Dymitr: Dymitr, Dymitriusz

30. Grupa Dobiegniew: Dobiegniew, Dobies∏aw

31. Grupa Dobrawa: Dobrawa, Dobrochna, Dobromi-
∏a, Dobros∏awa

32. Grupa Dobrogost: Dobrogost, Dobromierz, Dobro-
mi∏, Dobromir, Dobros∏aw

33. Grupa Edyta: Edyta, Edwarda, Judyta

34. Grupa Ela: El˝bieta, Eliza, Eleonora, Elwira, Liza,
Luiza, Lukrecja

35. Grupa Eugenia: Eugenia, Genowefa

36. Grupa Emilia: Emilia, Emiliana, Emma

37. Grupa Ewa: Ewa, Ewelina, Ewita

38. Grupa Feliks: Feliks, Felicjan

39. Grupa Florian: Florian, Florencjusz, Florenty

40. Grupa Flora: Flora, Florentyna, Floryna

41. Grupa Gerard: Gerard, Gerald

42. Grupa Godzimierz: Godzimierz, Godzimir, Godzi-
s∏aw, Gorzys∏aw, Gos∏aw, GoÊcimi∏, GoÊcis∏aw,
GoÊcirad

43. Grupa Gotard: Gotard, Gotfryd

44. Grupa Gracja: Gracja, Gracjana

45. Grupa Gwido: Gwido, Gwidon

46. Grupa Hala: Hala, Halina, Halszka, Halka

47. Grupa Herkules: Herkules, Herkulan

48. Grupa Hilaria: Hilaria, Hildegarda, Hilda

49. Grupa Honorata: Honorata, Honoryna

50. Grupa Horacy: Horacy, Horacjusz

51. Grupa Hugo: Hugo, Hugon

52. Grupa Ida: Ida, Idalia

53. Grupa Iga: Iga, Ignacja, Jadwiga, Jagoda

54. Grupa Inga: Inga, Ingeborga, Ingrida, Ingryda

55. Grupa Irma: Irma, Irmina

56. Grupa Iwa: Iwa, Iwona, Iwetta

57. Grupa Iza: Iza, Izabela, Izabella, Bela, Bella, Izolda,
Isaura, Izaura, Ismena

58. Grupa Jacek: Jacek, Jacenty, Jac∏aw

59. Grupa Jan: Jan, Janusz, Janis∏aw, January

60. Grupa Jarek: Jarek, Jaros∏aw, Jarema, Jarmi∏, Ja-
rogniew, Jaromir

61. Grupa Jurek: Jerzy, Jarema, Jeremi, Jeremiasz

62. Grupa Józef: Józef, Józefat

63. Grupa Józefa: Józefa, Józefina

64. Grupa Julek: Julian, Juliusz

65. Grupa Julka: Julia, Julianna, Julietta, Julita

66. Grupa Justyn: Justyn, Justynian

67. Grupa Kama: Kama, Kamila, Kamilia, Kamelia

68. Grupa Kaja: Kaja, Katarzyna

69. Grupa Karena: Karena, Karina

70. Grupa Klaudiusz: Klaudiusz, Klaudian

71. Grupa Kacper: Kacper, Kasper

72. Grupa Klara: Klara, Klarysa

73. Grupa Klaudia: Klaudia, Klaudyna,

74. Grupa Klimek: Klemens, Klement, Klementyn, Kle-
ofas

75. Grupa Klementyna: Klementyna, Klemencja

76. Grupa Konrad: Konrad, Kondrat, Konradyn

77. Grupa Konstanty: Konstanty, Konstantyn, Kon-
stancjusz

78. Grupa Kornel: Kornel, Korneli, Korneliusz

79. Grupa Krzysztof: Krzysztof, Krystian, Krystyn

80. Grupa Krystyna: Krystyna, Krystiana
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D) Wykaz podobieƒstw imion



81. Grupa Ksenia: Ksenia, Ksaweryna, Ksawera

82. Grupa Laura: Laura, Laurentyna, Laurencja

83. Grupa Laurenty: Laurenty, Laurencjusz

84. Grupa Leszek: Leszek, Lech, Lechos∏aw, Les∏aw

85. Grupa Lena: Lena, Leokadia, Leonarda, Leonida,
Leonia, Leontyna, Leona, Helena, Marlena

86. Grupa Leon: Leon, Leopold, Leonard, Lenart, Le-
onid, Leopard, Lew

87. Grupa Lidia: Lidia, Ligia, Liwia

88. Grupa Lila: Lila, Lilia, Lilianna

89. Grupa Lubomir: Lubomir, Lubomierz, Lubor, Lu-
bos∏aw

90. Grupa Luba: Luba, Lubomira

91. Grupa Lucja: Lucja, Lucjola, Lucylla, ¸ucja, Lucyna

92. Grupa Lucjan: Lucjan, Lucjusz

93. Grupa Ludmi∏a: Ludmi∏a, Ludomi∏a, Ludomira,
Ludwika, Ludwina, Ludegarda, Ludgarda

94. Grupa Ludgarad: Ludgarad, Ludgard, Ludomi∏,
Ludimir, Ludomir, Ludos∏aw, Ludwik, Lutogniew,
Lutomir, Lutos∏aw

95. Grupa Maciej: Maciej, Mateusz

96. Grupa Magda: Magda, Magdalena, Madlena

97. Grupa Maksym: Maksym, Maksymilian, Maksymin

98. Grupa Marcin: Marcin, Marcel, Marceli, Marcjal,
Marcjan, Martyn, Martynian

99. Grupa Marcela: Marcela, Marcelina, Celina

100. Grupa Maria: Maria, Maja, Malina, Marianna, Ma-
rietta, Marika, Marina, Mariola, Marita, Marlena,
Maryna, Maryla, Maryjka, Marzena, Marzenna,
Marzanna

101. Grupa Mieszko: Mieszko, Mieczys∏aw

102. Grupa Mi∏osz: Mi∏osz, Mi∏os∏aw

103. Grupa Mira: Mira, Mirabella, Miranda, Mirella,
Miros∏awa

104. Grupa Miron: Miron, Miros∏aw, Miromir

105. Grupa MÊcis∏aw: MÊcis∏aw, MÊcibor, MyÊlibor,
MÊciwoj

106. Grupa Nadia: Nadia, Nadzieja

107. Grupa Natalia: Natalia, Natasza

108. Grupa Nora: Nora, Eleonora

109. Grupa Oktawian: Oktawian, Oktawiusz

110. Grupa Oleg: Oleg, Olech, Aleksander

111. Grupa Olga: Olga, Aleksandra

112. Grupa Patryk: Patryk, Patrycy, Patrycjusz

113. Grupa Paula: Paula, Paulina

114. Grupa Prot: Prot, Protazy

115. Grupa Radek: Radek, Radomi∏, Radomir, Rado-
mys∏, Rados∏aw, Radowid, Radzimierz, Radzimir,
Radzis∏aw

116. Grupa Rena: Rena, Regina, Renata

117. Grupa Roman: Roman, Romuald

118. Grupa Roma: Roma, Romana

119. Grupa Saba: Saba, Sabina

120. Grupa Sandra: Sandra, Aleksandra

121. Grupa Sewer: Sewer, Seweryn, Sewerian

122. Grupa S∏awoj: S∏awoj, S∏awomir, S∏awosz, So-
bies∏aw

123. Grupa S∏awa: S∏awa, S∏awomira, Sobies∏awa,
Wies∏awa

124. Grupa Âwietope∏k: Âwietope∏k, Âwi´tope∏k, Âwie-
tos∏aw

125. Grupa Teofil: Teofil, Teodor, Teobald, Teodozjusz

126. Grupa Teofila: Teofila, Teodora, Teodozja

127. Grupa Tomasz: Tomasz, Tomi∏, Tomir, Tomis∏aw

128. Grupa Tymoteusz: Tymoteusz, Tymon

129. Grupa Walery: Walery, Walerian, Waleriusz, Wa-
lenty, Walentyn

130. Grupa Walentyna: Walentyna, Waleria

131. Grupa Wera: Wera, Weronika

132. Grupa Wies∏aw: Wies∏aw, Wis∏aw, Wieƒczys∏aw,
Wiaczes∏aw, Wiƒczys∏aw

133. Grupa Wies∏awa: Wies∏awa, Wis∏awa

134. Grupa Wilma: Wilma, Wilhelmina

135. Grupa Wiola: Wiola, Wioleta, Wioletta, Viola, Vio-
leta, Violetta

136. Grupa Wit: Wit, Witalis, Witalian, Witold, Wiktor,
Witomir, Witos∏aw

137. W∏adys∏aw: W∏adys∏aw, W∏adymir, W∏odzimierz,
W∏odzis∏aw, W∏odzimir

138. Grupa Zbigniew: Zbigniew, Zbis∏aw, Zbys∏aw

139. Grupa Zenon: Zenon, Zenobiusz

140. Grupa Ziemowit: Ziemowit, Ziemis∏aw

141. Grupa Zygmunt: Zygmunt, Zygfryd

142. Grupa ˚ywia: ˚ywia, ˚ywis∏awa
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