
BMGM Sp. z o.o. NIP: 6912250244 REGON: 391052324 Tel./ Fax.: 76 856 54 00 
ul. Hutników 2b/2 KRS: 0000189263 GSM: 504 194 540 
59-220 Legnica Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, IX Wydział KRS www.bmgm.eu  
 Kapitał zakładowy: 50.000 zł wpłacony w całości  

 

 

Elektroniczny odpis z 
Krajowego Rejestru Sądowego 

 

BMGM Sp. z o.o. NIP: 6912250244 REGON: 391052324 Tel./ Fax.: 76 856 54 00 
ul. Hutników 2b/2 KRS: 0000189263 GSM: 504 194 540 
59-220 Legnica Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, IX Wydział KRS www.bmgm.eu  
 Kapitał zakładowy: 50.000 zł wpłacony w całości  

 

www.ems.ms.gov.pl 

http://www.bmgm.eu/


  

 
Elektroniczny odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego 
 

BMGM Sp. z o.o. Strona 2 z 6 Tel./ Fax.: 76 856 54 00  
ul. Hutników 2b/2  GSM: 504 194 540  
59-220 Legnica  www.bmgm.eu   

 

W ciągu ostatnich tygodni Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło odświeżoną wersję strony „wyszukiwarki 

podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym”. Poza zmianami szaty graficznej i 

funkcjonalności strony, wprowadzona została zupełnie nowa funkcja, jaką jest mozliwość pobrania użędowo 

poświadczonego odpisu aktualnego z KRS. 

 

 Podstawę do stworzenia nowego serwisu internetowego Ministerstwa Sprawiedliwości dała 

nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym uchwalona 13 maja 2011 roku. Choć nowelizacja weszła w 

życie z dniem 1 stycznia br., jednak prace nad stworzeniem technicznych możliwości do pobierania 

weryfikowalnych elektronicznych odpisów z KRS zostały ukończone stosunkowo niedawno. Nowelizacja 

wprowadziła min. ust. 4aa art. 4, który daje podstawy do publikowania przez Ministerstwo uwierzytelnionych 

informacji o podmiotach wpisanych do KRS. 

 

 

 

 

 

 Nowa strona internetowa KRS dostępna jest bezpłatnie pod adresem: 

 

 

 

Na stronie głównej serwisu mamy do wyboru kilka różnych opcji i usług dotycząćych KRS – częśc z nich była 

dostępna w starszych wersjach strony. Na uwagę zasługuje jednak opcja „Wyszukaj Podmiot”. Po skorzystaniu z 

tej opcji, udostępniany nam jest formularz, przy pomocy którego możemy odnaleźć interesujący nas podmiot. 

Dostępne są bardzo szerokie 

kryteria wyszukiwania, a 

mianowicie: 

 numer KRS 

 NIP lub REGON 

 Nazwa 

 Dane adresowe 

 

 

Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru 
mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, o których mowa w 

ust. 3, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze. 
 

Art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1977 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym 

1-Strona główna serwisu ems.ms.gov.pl 

https://ems.ms.gov.pl
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2-Formularz wyszukiwania podmiotu 

W wyniku wyszukiwania otrzymujemy listę podmiotów, spełniających wskazane przez nas warunki. Dla każdego 

z tych podmiotów możemy otworzyć okno zawierające szczegółowe informacje dotyczące adresu, składu 

zarządu, daty rejestracji itp.  

 

3 - lista podmiotów wyszukanych przez system KRS 

 

Po naciśnięciu przycisku „wyświetl” otrzymujemy podstawowe dane o danej jednostce. 
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4 - Podstawowe dane o jednostce 

 

Kliknięcie ikony  pozwala pobrać aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Plik 

prezentowany jest w formie pliku PDF i posiada kilka istotnych cech, które prezentują poniższe rysunki. 
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1 – Identyfikator wydruku: każdy wydruk pobrany przez system ems.ms.gov.pl posiada indywidualny numer 

(identyfikator). Numer ten może być wykorzystywany do zweryfikowania prawdziwości wydruku. Szczegóły 

dotyczące sposoby weryfikowania wydruków elektronicznych KRS znajdą Państwo w dalszej części niniejszego 

opracowania. Identyfikator jest wskazywany na każdej stronie dokumentu.  

2 – Data i godzina wygenerowania dokumenty, które jednocześnie określają moment, na który dane zawarte w 

wypisie są potwierdzane. 

3 – Podstawa prawna – na mocy wspomnianego już art. 4 ust. 4aa ustawy o KRS, wydruk pobrany w formie 

elektronicznej ma moc zrównana z dokumentem wydanym przez Sąd. 

 

WERYFIKOWANIE POPRAWNOŚCI DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO 

Na stronie głównej systemu EMS dostępna jest opcja weryfikowania wydruków. Po wprowadzeniu numeru 

(identyfikatora) wydruku oraz kody zabezpieczającego otrzymujemy informację o poprawności dokumenty, 

którego dotyczy identyfikator. 

 

 

5 - Strona główna systemu EMS 
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6 - weryfikacja poprawności dokumentu 

W wyniku weryfikacji otrzymujemy wydruk aktualny z KRS –identyczny jak dokument, z którego pochodzi 

numer weryfikacyjny. 

 

 

Na dzień obecny pobrane przez stronę internetową www.ems.ms.gov.pl odpisy aktualne z KRS mają moc 

zrównaną z dotychczas wydawanymi odpisami przez sądy. Niestety obecny system nie pozwala na pobranie 

odpisu zupełnego (zawierającego dane historyczne), jednakże tego rodzaju odpisy są w rzeczywistości dość 

sporadycznie wykorzystywane przez przedsiębiorców. W codziennych kontaktach z kontrahentami, urzędami 

czy też inwestorami posługujemy się w większości przypadków odpisem aktualnym, który obecnie może zostać 

pobrany samodzielnie i bezpłatnie. 

 

 

 

 

 

 

Notka prawna 

W dokumencie wykorzystano zdjęcia strony www.ems.ms.gov.pl oraz dane BMGM Spółka z o.o. Wykorzystane 

materiały zostały użyte jedynie w celach informacyjnych. 

 

 

 

http://www.ems.ms.gov.pl/
http://www.ems.ms.gov.pl/

