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Które rejestry 
będziemy 
omawiać? 

• Rejestry biznesowe 
• Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej  

• Krajowy Rejestr Sądowy  

• Rejestry biznesowe w UE 

• Rejestry nieruchomości  
• Elektroniczne Księgi Wieczyste 

• Rejestry nieruchomości w UE 



Część 1. Rejestry 
biznesowe 

CEIDG, KRS, UE 



Informacje o 
przedsiębiorcach 
– podział 
zawartości  

• Przedsiębiorcy prowadzący 
jednoosobową działalność 
gospodarczą, wspólnicy 
spółek cywilnych  

• Spółki osobowe: jawne, 
partnerskie, 
komandytowe, 
komandytowo-akcyjne; 

• Spółki kapitałowe: z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością, 
akcyjne  



Podstawa prawna 

• Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o 
Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej i 
Punkcie Informacji dla 
Przedsiębiorcy (T. J. Dz. U. z 2019 
r. poz. 1291 ze zm.)  

• http://prawo.sejm.gov.pl/isap.ns
f/DocDetails.xsp?id=WDU20180
000647 

 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000647
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000647
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000647


Spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej, w przeciwieństwie do 
pozostałych spółek nie znajdziesz jej w żadnym rejestrze. Możesz 
znaleźć jedynie jej wspólników w CEIDG.  



Wyszukiwanie przedsiębiorców w CEIDG 
Wejdź na: 

ceidg.gov.pl 

 

 



Znają Go Państwo? Poszukajmy Kamila Stocha w CEIDG 



Jak znaleźć 
Kamila Stocha w 

CEIDG?  

Krok 3. 
KLIK! 

Krok 2.  
Zaznacz, że nie 
jesteś robotem. 

To ważne! 

Krok 1: 
Wpisz dane 



Gratuluję, znalazłeś 
w CEIDG mistrza 
olimpijskiego ;) 
Na pamiątkę, pobierz i 
zobacz wydruk.   



Rada mistrza Yody: Jeżeli 
masz numer NIP, REGON 
lub KRS danego 
podmiotu – zawsze po 
numerze szukaj. O błąd 
trudniej będzie. 



Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) 



K(rajowy)R(ejstr)S(ądowy) 
 

 =/= 
 

K(rajowa)R(ada)S(sądownictwa)  
 



Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018r. poz. 986, ze zm.) 
1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu 

prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach 

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów 
urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania 

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu 
prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach 

4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych 
formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniani 

5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu 
prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach 

6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-
technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i 
Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej 

7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 
Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z 
katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych, a także struktury udostępnianych informacji o 
podmiotach wpisanych do Rejestru (CIKRS) 

8. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, 
wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie dokumentów złożonych w 
postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej z elektronicznego katalogu dokumentów spółek 

9. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie sposobu składania zgłoszeń, sposobu i trybu komunikacji ze 
zgłaszającym oraz sposobu i trybu weryfikacji dołączonych do zgłoszenia dokumentów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podstawowe 
informacje 

Art.1 ust. 2. Rejestr składa się z: 

1) rejestru przedsiębiorców; 

2) rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej; 

3)rejestru dłużników niewypłacalnych. 

 

Art. 2. ust. 1. Rejestr prowadzą w systemie 
teleinformatycznym sądy rejonowe (sądy 
gospodarcze), zwane dalej „sądami rejestrowymi”. 

 



Wejdź na:  
https://ems.ms.
gov.pl/ 

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




Zadanie nr 1 



Czy też 
wyszła 
Państwu 
SKRA? 
Jeżeli nie, 
proszę 
powtórzyć 
do skutku. 



Gratulacje! ;) Idziecie 
Państwo jak burza! 



Rodzaje wydruków 



Wydruk pełny v. 
Wydruk aktualny  

• Odpis pełny zawiera treść wszystkich 
wpisów w rejestrze pod danym 
numerem KRS, dokonanych od chwili 
pierwszego wpisu, z wyjątkiem 
wpisów niepodlegających ujawnieniu 
(§ 7 ust. 1 CIKRSR).  

• Odpis aktualny zawiera zaś jedynie 
aktualną treść wpisów w rejestrze 
pod danym numerem KRS (§ 7 ust. 2 
CIKRSR). 



Rada mistrza Yody: 
Przedsiębiorców dane 
tylko z KRS i CEIDG bierz. 
Inne strony internetowe 
zaprowadzić na manowce 
Cię mogą. 



Rejestry przedsiębiorców w UE  

• Szczegółowe informacje na temat rejestrów przedsiębiorców we 
wszystkich Państwach unijnych można uzyskać na stronie: 
https://beta.e-
justice.europa.eu/106/PL/business_registers_in_eu_countries 

• Po kliknięciu we flagę konkretnego Państwa otrzymasz 
informację o tym jakie dane są udostępniane, jaka jest moc 
wydruków, a także otrzymasz link do odpowiedniego rejestru.  

• Większość rejestrów jest jedynie w językach narodowych (vide 
Polska), ale niektóre są także w języku angielskim np. rejestr 
niemiecki czy rejestr duński.  

• Rejestry przedsiębiorców nie są ujednolicone na poziomie UE, 
zawierają i udostępniają różne dane! 

 

 

https://beta.e-justice.europa.eu/106/PL/business_registers_in_eu_countries
https://beta.e-justice.europa.eu/106/PL/business_registers_in_eu_countries
https://beta.e-justice.europa.eu/106/PL/business_registers_in_eu_countries


Rejestr nieruchomości 
Elektroniczne Księgi Wieczyste 

Wejdź na: ekw.ms.gov.pl 



Podstawy prawne  

• Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (T. J. Dz. U. z 2019 r. poz. 2204 ze zm.) 

• Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości 
(art. 1 ust. 1 UKW) 

• Prowadzi się tylko dla nieruchomości.  

• Są jawne (art. 2 UKW).  

• Rękojmia wiary księgi wieczystej – jeżeli rzeczywisty stan prawny nieruchomości 
jest różny od tego z księgi wieczystej, rozstrzyga się na korzyści osoby 
postępującej zgodnie z treścią z księgi (art. 5 i 6 UKW). 

• Księgi wieczyste są zakładane i prowadzone w systemie teleinformatycznym (art. 
25(1) UKW. 

 



Treść księgi wieczystej  

Dział I-O 

• •„Oznaczenie 
nieruchomości” dane 
pochodzące z ewidencji 
gruntów, pozwalające 
na dokładne oznaczenie 
nieruchomości, 

Dział I - SP 

• „Spis praw związanych z 
własnością” – 
ewentualne prawa 
związane z prawe 
własności wpisanej 
nieruchomości  

Dział II 

• Oznaczenie właściciela 
lub użytkownika 
wieczystego 

Dział III 

• Ograniczone prawa 
rzeczowe (z wyjątkiem 
hipotek), ograniczenia 
w rozporządzaniu 
nieruchomością lub 
użytkowanie 
wieczystym oraz prawa 
osobiste i roszczenia 
ciążące na 
nieruchomości (z 
wyjątkiem roszczeń 
dotyczących hipotek) 

Dział IV 

• Hipoteki 



UWAGA! 

• Jedynie osoby znające zna 
numer księgi wieczystej mogą bezpłatnie 
przeglądać księgę wieczystą za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego. 

• Numer można uzyskać albo płatnie przez prywatne 
systemy wyszukujące numery po adresie 
nieruchomości albo uzyskanie go w Sądzie 
Rejonowym lub Starostwie Powiatowym, ale 
musimy udowodnić swój interes prawny.  



Rejestry 
nieruchomości w UE  

• Wszystkie informacje o rejestrach nieruchomości w UE można 
uzyskać na stronie https://beta.e-
justice.europa.eu/109/PL/land_registers_in_eu_countries  

• Każde państwo członkowskie opisało tam sposób dostępu do 
informacji, sposób oraz koszt ich pozyskania.  

• Większość Państw niestety wciąż nie prowadzi rejestrów w 
formie elektronicznej oraz pobiera informacje za dostęp do 
danych. Rejestry są w zdecydowanej większości przypadków w 
językach narodowych.  

• Większość rejestrów wymaga posiadania interesu prawnego (np. 
Niemcy, Hiszpania.  

• Niektóre Państwa nie posiadają jednego rejestru np. Francja, czy 
Włochy (obydwa mają rejestr częściowy), w innych nie ma 
obowiązku jego bieżącego aktualizowania (Grecja). 

 

 

https://beta.e-justice.europa.eu/109/PL/land_registers_in_eu_countries
https://beta.e-justice.europa.eu/109/PL/land_registers_in_eu_countries
https://beta.e-justice.europa.eu/109/PL/land_registers_in_eu_countries


Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, proszę o kontakt mailowy.  



ZADANIA  



CEIDG 

• 1. Jak nazywa się aktor posiadający nr REGON: 
146492719 grający w filmie „Nic Śmiesznego” oraz 
w serialu „13 posterunek”? Podaj jego 
przeważającą działalność gospodarczą z kodem 
PKD.  

• 2. Czy przedsiębiorca posiadający numer NIP 
5422202243 posiada wspólność majątkową czy tez 
nie? Podaj jego adres do doręczeń 



KRS 

• 3. Odszukaj w KRS spółkę Legia Warszawa S.A. i 
podaj: 

• A) Jej numer KRS;  

• B) Członków zarządu wraz z funkcjami;  

• C) Jaki sąd prowadzi akta rejestrowe tej spółki 
(proszę zobaczyć w odpisie pełnym); 

• 4. Odszukaj w KRS spółkę posiadającą NIP 
5252344078 oraz podaj: 

• A) Jego nazwę; 

• B) Sposób reprezentacji podmiotu; 

• C) Nazwiska członków zarządu. 

• 5. Czy znajdziesz Uniwersytet Wrocławski w 
rejestrze KRS? Odpowiedź uzasadnij.  

 

 



Księgi wieczyste 

• 6. Korzystając z portalu e-justice, podaj czy 

• A) korzystanie z rejestru nieruchomości 
Czech jest darmowe; 

• B) Ile rejestrów nieruchomości znajduje 
się we Francji?  

• 7. Odnajdź księgę wieczystą o numerze 
WR1K/00057997/9 i przeglądając jej aktualną 
treść wskaż: 

• A) pod jakim adresem położona jest ta 
nieruchomość 

• B) kto jest jej właścicielem 

• B) czy nieruchomość obciążona jest 
hipoteką 

 



Dziękuję za uwagę! 
  

 


