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 Zrównanie mocy darmowych 

wydruków komputerowych z 

mocą dokumentów 

wydawanych przez 

Centralną Informację 

 

 Bez podpisu i pieczęci 

urzędowych 

KRS on-line - nowy tryb pozyskiwania informacji aktualnej  

o podmiotach w KRS 



S24 - internetowa rejestracja spółki z o.o.  

z wykorzystaniem wzorca umowy 
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S24 – dalsze plany 
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Spółka z o.o. Spółka jawna 
Spółka 

komandytowa 

Usługa umożliwia zawiązanie i rejestrację w KRS spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w trybie jednego dnia poprzez zastosowanie technologii 

informatycznych została już zrealizowana.  

Opracowany został projekt koncepcyjny opisujący procesy realizowane w ramach 

przedmiotowych usług. Obecnie trwają prace nad opisem przedmiotu zamówienia 



KSIĘGI WIECZYSTE 
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Aby przejrzeć księgę 

wieczystą, nie trzeba już 

iść do sądu. Można to 

zrobić w każdej chwili we 

własnym domu. 

 

 

 

Potrzebny jest tylko 

dostęp do internetu i 

numeru księgi wieczystej 

prowadzonej w postaci 

elektronicznej. 



PORTAL INFORMACYJNY 
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umożliwienie stronom dostępu do informacji 

dotyczących przebiegu postępowania przez 

Internet za pośrednictwem dedykowanego 

Portalu Informacyjnego; 

 

dzięki portalowi informacyjnemu strony i 

pełnomocnicy mają bieżący dostęp do 

wszystkich dokumentów generowanych w 

sądzie takich jak wyroki, postanowienia, 

zarządzenia, uzasadnienia wyroków, protokoły 

rozpraw; 

 

strony i pełnomocnicy w swojej sprawie po 

zalogowaniu się do systemu mogą z dowolnego 

miejsca przez Internet sprawdzić aktualny stan 

ich spraw; 

 

portal zawiera również moduł służący do 

obsługi protokołu elektronicznego; 

 

zmienia się efektywność uzyskiwania 

informacji sądowej - Portal Informacyjny 

stanowi alternatywę dla kontaktu 

telefonicznego oraz komunikacji papierowej. 
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PORTAL ORZECZEŃ 
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1 sierpnia 2012 r., został uruchomiony Portal Orzeczeń 

Sądów Powszechnych ogólnodostępny dla 

zainteresowanych pod adresem orzeczenia.ms.gov.pl 

 

Za pośrednictwem portalu można uzyskać dostęp do 

aktualnego orzecznictwa sądów. 

 

Portal Orzeczeń ma w swojej bazie już blisko 16 600 

orzeczeń wraz z uzasadnieniami, a baza portali jest na 

bieżąco i systematycznie uzupełniana o kolejne. 

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


PORTAL ORZECZEŃ 
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Wygodne wyszukiwanie danych  

 

• Funkcja podpowiedzi 

 

• Funkcja korekty błędnie 

wpisanego pojęcia 

 

• Funkcja sortowania wyników 

według trafności występowania 

w treści orzeczenia 

poszukiwanej frazy 

 

• Wyszukiwanie zaawansowane 

na podstawie wybranych 

informacji, w tym:  

 

 sygnatury orzeczenia 

 daty wydania orzeczenia 

 sądu i składu orzekającego w 

danej sprawie 



PORTAL ORZECZEŃ 
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Elektroniczne Biuro Podawcze 
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 Umożliwienie komunikacji 

elektronicznej z sądem. 

 

 Znaczna redukcja kosztów 

transakcyjnych postępowania 

sądowego. 

 

 Przyspieszenie obiegu 

dokumentów sądowych. 

 

 Skrócenie czasu 

postępowania. 

 

 Optymalizacja procesu 

obsługi dokumentów 

procesowych. 



 
Dziękuję za uwagę. 
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