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Poz. 1812 i 1813

1812
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 19 grudnia 2006 r.
w sprawie okreÊlenia wysokoÊci op∏at za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciàgów
i zaÊwiadczeƒ z Krajowego Rejestru Sàdowego oraz za udost´pnianie kopii dokumentów
z elektronicznego katalogu dokumentów spó∏ek
Na podstawie art. 6 pkt 2 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:
§ 1. Za udzielanie informacji, wydawanie odpisów,
wyciàgów i zaÊwiadczeƒ z Krajowego Rejestru Sàdowego oraz za udost´pnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spó∏ek, przez Centralnà Informacj´ Krajowego Rejestru Sàdowego, pobiera si´ nast´pujàce op∏aty:
1) za informacj´ z rejestru przedsi´biorców, rejestru
stowarzyszeƒ, innych organizacji spo∏ecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zak∏adów
opieki zdrowotnej wydanà na wniosek o udzielenie informacji — 5 z∏;
2) za odpis pe∏ny z rejestru przedsi´biorców, rejestru
stowarzyszeƒ, innych organizacji spo∏ecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zak∏adów
opieki zdrowotnej oraz rejestru d∏u˝ników niewyp∏acalnych, wydany na wniosek o wydanie odpisu
pe∏nego — 60 z∏;
3) za odpis aktualny z rejestru przedsi´biorców, z rejestru stowarzyszeƒ, innych organizacji spo∏ecz-

nych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej oraz z rejestru d∏u˝ników niewyp∏acalnych, wydany na wniosek o wydanie odpisu aktualnego — 30 z∏;
4) za wyciàg z rejestru przedsi´biorców, rejestru stowarzyszeƒ, innych organizacji spo∏ecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej, wydany na wniosek o wydanie wyciàgu dotyczàcy dzia∏u 1 — 10 z∏, a za ka˝dy nast´pny dzia∏ — 5 z∏;
5) za zaÊwiadczenie z rejestru przedsi´biorców, rejestru stowarzyszeƒ, innych organizacji spo∏ecznych
i zawodowych, fundacji oraz publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej oraz z rejestru d∏u˝ników
niewyp∏acalnych, wydane na wniosek o wydanie
zaÊwiadczenia — 15 z∏;
6) za kopi´ dokumentu z elektronicznego katalogu
dokumentów spó∏ek wydanà na wniosek o udost´pnienie kopii dokumentu — 50 z∏.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2007 r.2)
Minister SprawiedliwoÊci: Z. Ziobro

———————
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) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie okreÊlenia wysokoÊci op∏at za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciàgów i zaÊwiadczeƒ z Krajowego
Rejestru Sàdowego (Dz. U. Nr 117, poz. 1240), które utraci∏o moc z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 18 paêdziernika
2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sàdowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 208, poz. 1540).

1813
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczàcych formy wniosków i dokumentów
oraz ich sk∏adania do sàdów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sàdowego
drogà elektronicznà, a tak˝e orzeczeƒ, odpisów, wyciàgów, zaÊwiadczeƒ, informacji i kopii dokumentów
dor´czanych wnioskodawcom drogà elektronicznà przez sàdy rejestrowe i Centralnà Informacj´
Na podstawie art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U.
———————
1)

z 2001 r. Nr 17, poz. 209, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

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.
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§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki organizacyjno-techniczne dotyczàce:
1) formy wniosków i dokumentów oraz ich sk∏adania
do sàdów rejestrowych drogà elektronicznà;
2) formy wniosków o wydanie odpisów, wyciàgów,
zaÊwiadczeƒ i udzielenie informacji oraz ich sk∏adania do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sàdowego drogà elektronicznà;
3) formy wniosków o udost´pnienie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów
spó∏ek oraz ich sk∏adania do Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sàdowego drogà elektronicznà;
4) formy orzeczeƒ dor´czanych wnioskodawcom drogà elektronicznà przez sàdy rejestrowe;
5) formy odpisów, wyciàgów, zaÊwiadczeƒ i informacji dor´czanych przez Centralnà Informacj´ Krajowego Rejestru Sàdowego drogà elektronicznà;
6) formy kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spó∏ek dor´czanych przez Centralnà Informacj´ Krajowego Rejestru Sàdowego
drogà elektronicznà.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym, zwanà dalej „ustawà”;
2) katalogu — rozumie si´ przez to elektroniczny katalog dokumentów spó∏ek okreÊlony w art. 4 ust. 2
pkt 1 ustawy;
3) podpisie elektronicznym — rozumie si´ przez to
bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany
przy pomocy wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawà z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U Nr 130,
poz. 1450, z póên. zm.2));
4) zarejestrowanym u˝ytkowniku — rozumie si´
przez to osob´, której zosta∏ przydzielony unikalny
adres internetowy powiàzany z niepowtarzalnà
nazwà i has∏em oraz wa˝nym kwalifikowanym certyfikatem u˝ytkownika;
5) systemie teleinformatycznym — rozumie si´ przez
to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2
———————
2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152
i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 145, poz. 1050.

Poz. 1813

pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Êwiadczeniu
us∏ug drogà elektronicznà (Dz. U. Nr 144, poz. 1204
oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808).
§ 3. 1. Sk∏adanie wniosków i dokumentów, o którym mowa w § 1 pkt 1—3, mo˝e byç dokonane jedynie za poÊrednictwem systemu teleinformatycznego
przez zarejestrowanego u˝ytkownika. W przypadku
wniosków sk∏adanych do sàdów rejestrowych zarejestrowanym u˝ytkownikiem powinna byç osoba
uprawniona do wyst´powania w imieniu wnioskodawcy.
2. Adres systemu teleinformatycznego jest dost´pny na stronach podmiotowych Ministerstwa SprawiedliwoÊci w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Wnioski wraz z za∏àcznikami, o których mowa
w § 1 pkt 1—3, wype∏nia si´ na urz´dowych formularzach dost´pnych pod adresem okreÊlonym w § 3
ust. 2 i opatruje podpisem elektronicznym.
§ 5. Dokumenty do∏àczone do wniosków, o których
mowa w § 1 pkt 1, sk∏ada si´ w jednym z formatów
wskazanych w przepisach o minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych i opatruje si´
podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do ich
podpisania.
§ 6. Odpisy, wyciàgi, zaÊwiadczenia i informacje
z rejestru oraz orzeczenia sà dor´czane drogà elektronicznà w formacie pdf i opatrzone podpisem elektronicznym uprawnionego pracownika Centralnej Informacji KRS bàdê sàdu rejestrowego.
§ 7. Kopie dokumentów z katalogu sà przesy∏ane
w postaci, w jakiej zosta∏y z∏o˝one i opatrzone podpisem elektronicznym uprawnionego pracownika sàdu,
który przes∏a∏ dany dokument do katalogu.
§ 8. System teleinformatyczny potwierdza zamieszczenie odpisów, wyciàgów, zaÊwiadczeƒ, informacji z rejestru, orzeczeƒ oraz kopii dokumentów z katalogu pod adresem, o którym mowa w § 3 ust. 2, ze
wskazaniem daty zamieszczenia.
§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2007 r.

Minister SprawiedliwoÊci: Z. Ziobro

