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Krajowy Rejestr Sądowy 

 https://ems.ms.gov.pl/ 

= ogólnopolska baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie 
gospodarczym; 

 

 KRS składa się z trzech Rejestrów: 

- Rejestr przedsiębiorców, 

- Rejestr dłużników niewypłacalnych, 

- Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

 

 Do Rejestru Przedsiębiorców wpisuje się m.in. spółki osobowe i handlowe, 
spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe i inne (art. 36 ustawy o KRS) 

 

 

https://ems.ms.gov.pl/start


Krajowy Rejestr Sądowy 

 Funkcje KRS: 

 Informacyjna  powszechnie dostępny, jawny, domniemanie prawdziwości 
wpisów w rejestrze; 

 Legalizacyjna  Wpis ma charakter konstytutywny; 

 

 

 Odpisy i wyciągi można pobierać w ekspozyturach Centralnej Informacji KRS 
lub w Internecie. 

 Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o 
podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów 
wydawanych przez Centralną Informację KRS, jeżeli posiadają cechy 
umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze (art. 4 ust. 4 
aa ustawy o KRS). 

 

 



Krajowy Rejestr Sądowy 

 Jakie informacje znajdują się w Rejestrze Przedsiębiorców KRS? 

 Nazwę lub firmę, 

 Formę prawną, 

 Siedziba i adres, 

 Oddziały, 

 Informacje o statucie, 

 NIP, REGON, 

 Sposób reprezentacji, 

 Wysokość kapitału zakładowego, 

 

 i więcej  art. 38 - 44 ustawy o KRS 

 Dane te mogą być różne w zależności od rodzaju podmiotu podlegającemu wpisowi. 



Przykład 1 

 Proszę odnaleźć spółkę KA – NA sp. z o. o. z siedzibą w Raszynie i podać: 

a) Adres jej siedziby, 

b)  Czy znajduje się w upadłości? 

c) Sposób reprezentacji, 

d) Wysokość kapitału zakładowego, 

e) Czy powołano radę nadzorczą? Jaki jest jej skład? 

 

 



Przykład 2 

 Proszę zweryfikować wydruk z oznaczeniem 

RP/86071/42/20140107193257 oraz podać, jakiej spółki 

dotyczy. 



Centralna Ewidencja i Informacja o 

Działalności Gospodarczej 

 https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ 

 www.firma.gov.pl 

 

 Do CEDG wpisywani są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

 Dotyczy to również osób prowadzących spółkę cywilną! 

 

 Rejestracja jest wolna od opłat. 

 Złożenie wniosku:  

a) Tradycyjnie – wypełnienie i podpisanie wniosku w Urzędzie Gminy, 

b) Wypełnienie wniosku online, ale podpisanie w Urzędzie Gminy, 

c) Wypełnienie wniosku online i podpisanie przy pomocy ePUAP lub podpisu 
elektronicznego. 

 

 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
http://www.firma.gov.pl/


Centralna Ewidencja i Informacja o 

Działalności Gospodarczej 

 Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż 

dzień złożenia (podpisania) wniosku o wpis do CEIDG. 

 

 Wpis zmian, czy zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej 

przebiega analogicznie. 

 

 

 Założenie działalności gospodarczej: CEDIG  ZAŁÓŻ DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZĄ  NOWY WNIOSEK  PRZYGOTUJ WNIOSEK WYPEŁNIAJĄC 

FORMULARZ 

 

 

 



Przykład 3 

 Proszę odszukać przedsiębiorcę Małgorzatę Kowalską, prowadzącą działalność 

w województwie dolnośląskim w Środzie Śląskiej oraz podać: 

a) firmę, 

b) adres siedziby, 

c) czy przedsiębiorca jest aktywny, 

d) od kiedy prowadzi działalność, 

e) czy posiada małżeńską wspólność majątkową. 



Dziękuję za uwagę! 

 

 


