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I Historia wersji (zmian) dokumentu. 

 

Wersja  Data opracowania Opis Autor Uwagi 
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II Wstęp. 

Dokument zawiera instrukcję dla użytkowników Portalu Dostępowo-Informacyjnego PDI dostępnego 

na stronie internetowej www.pdi.ms.gov.pl. System PDI to elektroniczny dostęp do Sądów 

Rejestrowych / Centralnej Informacji / Monitora Sądowego i Gospodarczego, który umożliwia 

składanie i przesyłanie drogą elektroniczną wniosków, załączników i dokumentów do sądów 

rejestrowych lub Centralnej Informacji KRS oraz odbieranie korespondencji z sądów i Centralnej 

Informacji KRS. Instrukcja użytkownika Portalu Dostępowo-Informacyjnego PDI została 

przygotowana na podstawie przekazanego przez Zamawiającego zlecenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdi.ms.gov.pl/
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III Wykaz używanych skrótów i pojęć. 

 

Skrót / Pojęcie Opis 

PDI System elektronicznego dostępu do Sądów Rejestrowych / 

Centralnej Informacji / MSiG umożliwiający składanie i przesyłanie 

drogą elektroniczną wniosków, załączników i dokumentów do 

sądów rejestrowych lub Centralnej Informacji KRS oraz odbieranie 

korespondencji z sądów i Centralnej Informacji KRS. 

CI Centralna Informacja – komórka organizacyjna Ministerstwa 

Sprawiedliwości, która bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych 

sieciach teleinformatycznych, aktualne i pełne informacje o 

podmiotach wpisanych do KRS oraz listę dokumentów zawartych 

w elektronicznym katalogu dokumentów spółek. 

RZ Rejestr Zastawów  

MSiG Monitor Sądowy i Gospodarczy – dziennik urzędowy. 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

EKDS Elektroniczny Katalog Dokumentów 

RP Rejestr Przedsiębiorców 

RS Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej 

RDN Rejestr Dłużników Niewypłacalnych 
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IV Instrukcja użytkownika Portalu Dostępowo-Informacyjnego PDI 

1. Informacja o dokumencie 

Instrukcja użytkownika Portalu Dostępowo-Informacyjnego PDI jest przeznaczona dla osób, które 

chcą korzystać z elektronicznego dostępu do sądów rejestrowych, Centralnej Informacji oraz MSiG. 

 

Instrukcja użytkownika dzieli się na następujące działy: 

1. Dostęp do Portalu PDI. 

2. Korespondencja w Portalu PDI. 

3. Wysyłka dokumentów do KRS. 

4. Wysyłka dokumentów do RZ. 

5. Wysyłka dokumentów do CI. 

6. Wycena ogłoszenia. 

7. Wysyłka wniosków do MSiG. 

 

Użytkownik, aby móc korzystać z Portalu Dostępowo-Informacyjnego, musi posiadać podpis 

elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem, którym podpisuje się dokumenty 

załączane do systemu. 

 

1.1 Cel.    

 

Celem Portalu PDI jest umożliwienie: 

1. Wysyłki dokumentów do KRS: 

a) wysłanie wniosku o wpis/zmianę danych do Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Sądu 

Rejonowego; 

b) wysłanie do Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego odpowiedniego 

formularza załącznika i/lub innego dokumentu związanego z wcześniej wysłanym wnioskiem; 

c) wysłanie do Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dowolnego pisma 

procesowego związanego ze sprawą; 

d) wysłanie do Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dowolnego pisma. 

2. Wysyłki dokumentów do RZ: 
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 a) wysłanie wniosku o wpis/zmianę do Wydziału Rejestru Zastawów; 

b) wysłanie do Wydziału Rejestru Zastawów odpowiedniego formularza załącznika i/lub 

innego dokumentu związanego z wcześniej wysłanym wnioskiem; 

 c) wysłanie do Wydziału Rejestru Zastawów dowolnego pisma związanego ze sprawą; 

 d) wysłanie do Wydziału Rejestru Zastawów dowolnego pisma. 

3. Wysyłki dokumentów do CI: 

 a) wysłanie wniosku do CI w celu uzyskania odpisu, wyciągu lub zaświadczenia z KRS; 

 b) wysłanie wniosku do CI w celu uzyskania odpisu, wyciągu lub zaświadczenia z RZ; 

c) wysłanie do Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego wniosku  

o udostępnienie dokumentów spółki. 

4. Wyceny ogłoszenia. 

5. Wysłanie do MSiG: 

 a) wniosku o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 

 b) wniosku o przysłanie Monitora Sądowego i Gospodarczego (M2); 

 c) wniosku o przysłanie Monitora Sądowego i Gospodarczego (M3); 

d) formularza zamówienia prenumeraty dziennika urzędowego „Monitor Sądowy  

i Gospodarczy”. 

6. Odbieranie korespondencji z Sądu. 
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1.2 Lista wymaganych czynności. 

 

W celu wysłania dokumentu do KRS / RZ / CI lub MSiG należy: 

1. Założyć konto na Portalu PDI. 

2. Pobrać na dysk lokalny formularz dokumentu, który będzie wysłany do Sądu. 

3. Uzupełnić dokument na lokalnym komputerze. 

4. Podpisać dokument podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego 

certyfikatu. 

5. Załączyć podpisany dokument do Portalu PDI. 

6. Wysłać dokument do Sądu. 

 

UWAGA! W przypadku wyceny ogłoszenia oraz wniosków MSIG-M2 (Wniosek o przysłanie 

Monitora Sądowego i Gospodarczego), MSIG-M3 (Wniosek o przysłanie Monitora Sądowego 

i Gospodarczego), MSIG-M4 (Formularz zamówienia prenumeraty dziennika urzędowego „Monitor 

Sądowy i Gospodarczy”) nie ma konieczności zakładania konta w systemie PDI. Wyżej wymienione 

dokumenty nie wymagają podpisania elektronicznym podpisem weryfikowanym kwalifikowanym 

certyfikatem. 
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2. Obsługa aplikacji PDI. 

2.1. Dostęp do portalu PDI. 

 

W celu korzystania z portalu PDI należy wejść na stronę internetową https://pdi.ms.gov.pl/. Na stronie 

głównej systemu dostępne są następujące funkcjonalności: 

1. Możliwość wysłania wniosku bez podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym 

certyfikatem. 

2. Logowanie. 

3. Rejestracja. 

4. Przywracanie hasła. 

 

2.1.1. Zakładanie konta w portalu PDI. 

 

Możliwość założenia konta w systemie PDI mają jedynie użytkownicy posiadający podpis 

elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem.  

 

UWAGA! Podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem musi być ustawiony 

jako „wewnętrzny” (rozszerzenie XAdES), co umożliwi zapisanie podpisywanych danych razem z 

podpisem. W systemie PDI nie ma możliwości załączenia pliku zawierający oddzielny, „zewnętrzny” 

podpis. 

System PDI akceptuje podpisy kwalifikowane wystawione zgodnie z europejskim rozporządzeniem 

eIDAS.  

System PDI akceptuje pliki podpisane więcej niż jednym podpisem. 

 

W celu założenia konta w systemie PDI na stronie https://pdi.ms.gov.pl/ należy kliknąć w przycisk 

„Zarejestruj się” w części „Rejestracja”. 

https://pdi.ms.gov.pl/
https://pdi.ms.gov.pl/
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Następnie wypełnić formularz rejestracyjny. 
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Wszystkie pola formularza są obowiązkowe. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na poprawność 

wprowadzanych danych: 

Login – login użytkownika (musi składać się z min. 3, a max. 19 znaków, przynajmniej jedna duża 

litera A-Z, jedna mała litera a-z, jedna cyfra 0-9); 

Hasło – hasło użytkownika (min. 6 dowolnych znaków); 

E-mail – należy wprowadzić poprawny i aktywny adres e-mail (poprawność adresu sprawdzana jest 

według internetowych standardów RFC). 

 

Po wprowadzeniu wszystkich danych należy kliknąć przycisk „Dalej”. Zostanie wygenerowany plik 

.xml z danymi dotyczącymi rejestracji, który należy pobrać na dysk lokalny i podpisać wewnętrznym 

podpisem kwalifikowanym w celu weryfikacji. Następnie załączyć podpisany plik do systemu 

(klikając przycisk „Przeglądaj…” pojawi się okno, w którym z dysku lokalnego należy wybrać 

właściwy plik).  

 

 

 

Po wgraniu podpisanego pliku .xml przycisk „Dalej” umożliwi wysłanie dokumentu. Konto zastanie 

założone, o czym użytkownik zostanie poinformowany na kolejnym ekranie. 
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Po zarejestrowaniu konta można zalogować się do systemu. Kliknięcie w „Zaloguj się” przeniesie do 

strony głównej systemu, gdzie będzie istniała możliwość zalogowania w części „Logowanie”. 

 

UWAGA! W systemie PDI nie ma możliwości zmiany podanego podczas rejestracji adresu e-mail 

oraz dezaktywacji/usunięcia założonego konta. 
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2.1.2. Logowanie w systemie PDI 

 

W celu zalogowania się do systemu PDI należy wejść na stronę internetową https://pdi.ms.gov.pl/. 

Następnie w polu „Logowanie” należy wprowadzić login i hasło użytkownika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pdi.ms.gov.pl/
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Po zalogowaniu się zostanie wyświetlony ekran z następującymi zakładkami: 

1. Twoje wiadomości; 

2. Wyślij do KRS; 

3. Wyślij do RZ; 

4. Wyślij do CI; 

5. Wycena ogłoszenia; 

6. Wyślij do MSiG. 
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2.1.3. Błędne logowanie. 

W przypadku błędnego logowania (podania nieprawidłowego adresu e-mail lub hasła w portalu PDI) 

użytkownik otrzyma komunikat „Błąd podczas logowania”. 
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2.1.4. Przypomnienie hasła. 

W przypadku zapomnianego hasła w systemie istnieje możliwość jego przypomnienia. W tym celu 

należy kliknąć przycisk „Przypomnij hasło” w części „Przywracanie hasła”. 
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 Po kliknięciu przycisku „Przypomnij hasło” pojawi się ekran z możliwością wpisania adresu e-mail 

przypisanego do konta w systemie, który użytkownik podał podczas rejestracji. 

 

 

 

W przypadku błędnie wprowadzonego adresu e-mail lub wprowadzeniu adresu e-mail, który nie jest 

przypisany do żadnego konta w systemie, na ekranie pojawi się komunikat: „Błąd. Podany adres 

e-mail nie istnieje w bazie”. 
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Jeśli podany adres e-mail jest prawidłowy i w systemie istnieje konto przypisane do tego adresu 

zostanie wyświetlony komunikat informujący, że na podany adres e-mail została wysłana wiadomość 

z dalszymi instrukcjami. 

 

 

 

Po otrzymaniu wiadomości e-mail, która przyjdzie z adresu z domeny @pdi.ms.gov.pl należy kliknąć 

w podany w wiadomości link, lub, jeśli link się nie otwiera, skopiować adres URL i wkleić go 

w pasku adresu w nowym oknie przeglądarki. 
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Podany w adresie link przekieruje użytkownika do ekranu, na którym będzie możliwość zmiany hasła. 

W celu zmiany hasła należy podać nowe hasło oraz powtórzyć je. 

 

 

 

Po zatwierdzeniu nowego hasła przyciskiem „OK” na ekranie pojawi się komunikat informujący, 

że hasło zostało zmienione wraz z odnośnikiem, który przekieruje użytkownika do strony głównej 

z panelem logowania. 
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2.1.5. Wymagania techniczne dotyczące wielkości przesyłanych plików. 

Poniżej przedstawiono maksymalne wielkości plików, które mogą być przesłane za pośrednictwem 

systemu PDI. W przypadku wysyłania dokumentów do: 

 

1. KRS: 

Maksymalna wielkość pliku przesłanego do KRS to 6,5 MB, natomiast maksymalna wielkość całej 

paczki to 15,5 MB. 

2. RZ: 

Maksymalna wielkość pliku przesłanego do KRS to 2,5 MB, natomiast maksymalna wielkość całej 

paczki to 3 MB. 

3. CI: 

Maksymalna wielkość pliku przesłanego do KRS to 4,5 MB, natomiast maksymalna wielkość całej 

paczki to 5,5 MB. 

4. MSIG: 

Maksymalna wielkość pliku przesłanego do KRS to 4,5 MB, natomiast maksymalna wielkość całej 

paczki to 5,5 MB. 
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2.2. Ekran początkowy. 

Po zalogowaniu się do systemu Portal PDI prezentuje stronę główną. 

 

 

Na górnej belce wyświetlają się: 

1. Informacja o zalogowanym użytkowniku (login). 

2. Opcja „Wyloguj”, która umożliwia wylogowanie się z systemu. 

3. „Pomoc”, w której użytkownik znajdzie krótkie informacje na temat zakładki, która aktualnie 

jest wybrana.  

 

UWAGA! Po zalogowaniu się do systemu automatycznie pokazuje się zawartość zakładki „Twoje 

wiadomości”. 

UWAGA! Po kliknięciu w odnośnik „Pomoc” w osobnym oknie przeglądarki otworzy się treść 

z pomocą. 

 

 

Po lewej stronie ekranu znajduje się rozwijane menu: 

1. Twoje wiadomości – ekran przedstawia listę wiadomości wysłanych i otrzymanych przez 

użytkownika. 

2. Wyślij do KRS – po kliknięciu rozwinie się lista z dostępnymi funkcjonalnościami: 

a. Wniosek 

b. Załącznik lub dokument do sprawy 
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c. Pismo procesowe 

d. Pismo do sądu 

3. Wyślij do RZ – po kliknięciu rozwinie się lista z dostępnymi funkcjonalnościami: 

a.  Wniosek 

b. Załącznik lub dokument do sprawy 

c. Pismo procesowe 

d. Pismo do sądu 

4. Wyślij do CI – po kliknięciu rozwinie się lista z dostępnymi funkcjonalnościami: 

a. Wniosek KRS’owy 

b. Wniosek RZ’owy 

c. Wniosek o udostępnienie dokumentów spółki z EKDS 

5. Wycena ogłoszenia 

6. Wyślij do MSiG – po kliknięciu rozwinie się lista z dostępnymi funkcjonalnościami: 

a. MSIG-M1 

b. MSIG-M2 

c. MSIG-M3 

d. MSIG-M4 

 

UWAGA! Zakładki „Twoje wiadomości” i „Wycena ogłoszenia” nie posiadają rozwijanej listy. 

Po kliknięciu w te zakładki cała zawartość pojawi się na białym tle po prawej stronie menu. 

2.3. Twoje wiadomości. 

W tym miejscu znajduje się lista wiadomości wysłanych przez użytkownika oraz otrzymanych 

z Sądu. 

Wiadomości pogrupowane są według sygnatury sprawy i typu wiadomości. Wewnątrz kategorii 

wiadomości wyświetlane są chronologicznie. 
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Wiadomości nieprzeczytane przez użytkownika wyświetlane są na czerwono. Korespondencja 

oznaczona czerwoną strzałką w lewym górnym rogu oznacza korespondencję przychodzącą, 

natomiast wiadomość oznaczona zieloną strzałką w lewym górnym rogu, oznacza korespondencję 

wychodzącą. 
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Po kliknięciu w wiadomości wyświetlane są szczegóły wiadomości: 

1. Numer sprawy (jeśli jest); 

2. Wydział sądu (opcjonalnie); 

3. Data wysłania; 

4. Lista załączonych i podpisanych plików. 

Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na dany plik możliwe jest jego pobranie i zapisanie na dysku 

lokalnego komputera. 

 

 

 

2.3.1. Odczyt korespondencji. 

Każdy dokument dostępny w zakładce „Twoje wiadomości” podpisany jest wewnętrznym podpisem 

kwalifikowanym. W celu odczytu korespondencji należy: 

1. Wejść w szczegóły dokumentu; 

2. Pobrać właściwy plik z listy dostępnych dokumentów; 

3. Zapisać plik na dysku lokalnego komputera; 

4. Otworzyć plik jednym z programów służących do weryfikacji podpisu elektronicznego. 
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2.4. Wyślij do KRS. 

W tym miejscu możliwe jest wysłanie dokumentów do KRS. Po kliknięciu na zakładkę „Wyślij do 

KRS” rozwinie się lista z dostępnymi dokumentami, które użytkownik może wysłać: 

1. Wniosek; 

2. Załącznik lub dokument do sprawy; 

3. Pismo procesowe; 

4. Pismo do sądu. 

 

UWAGA! Maksymalna wielkość pliku przesłanego do KRS to 6,5 MB, natomiast maksymalna 

wielkość całej paczki to 15,5 MB. 

 

 

 

W systemie PDI użytkownik ma możliwość wysłania następujących wniosków do KRS: 

• KRS-W1 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, 

spółka partnerska, spółka komandytowa; 

• KRS-W2 - Wniosek o rejestrację podmiotu w RP - spółka komandytowo – akcyjna; 

• KRS-W3 - Wniosek o rejestrację podmiotu w RP - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 

• KRS-W4 - Wniosek o rejestrację podmiotu w RP - spółka akcyjna; 
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• KRS-W5 - Wniosek o rejestrację podmiotu w RP – spółdzielnia; 

• KRS-W6 - Wniosek o rejestrację podmiotu w RP - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka 

badawczo – rozwojowa; 

• KRS-W7 - Wniosek o rejestrację podmiotu w RP - przedsiębiorstwo zagraniczne 

w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; 

• KRS-W8 - Wniosek o rejestrację podmiotu w RP - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych; 

• KRS-W9 - Wniosek o rejestrację podmiotu w RP - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja 

społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą; 

• KRS-W10 - Wniosek o rejestrację podmiotu w RP - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, 

główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń / zakładu reasekuracji; 

• KRS-W12 - Wniosek o rejestrację podmiotu w RP - europejskie zgrupowanie interesów 

gospodarczych; 

• KRS-W13 - Wniosek o rejestrację podmiotu w RP - spółka europejska; 

• KRS-W20 - Wniosek o rejestrację podmiotu w KRS - fundacja, stowarzyszenie, inna 

organizacja społeczna lub zawodowa; 

• KRS-W21 - Wniosek o rejestrację podmiotu w RS - organizacja pożytku publicznego; 

• KRS-W22 - Wniosek o rejestrację podmiotu w RS - publiczny zakład opieki zdrowotnej, 

kolumna transportu sanitarnego; 

• KRS-X1 - Wniosek o wykreślenie podmiotu z RP - fundacja, stowarzyszenie, inna 

organizacja społeczna lub zawodowa; 

• KRS-X2 - Wniosek o wykreślenie podmiotu z KRS; 

• KRS-Z1 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w RP - spółka jawna, spółka komandytowa, 

spółka partnerska; 

• KRS-Z2 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w RP - spółka komandytowo – akcyjna; 

• KRS-Z3 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w RP - spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, spółka akcyjna; 

• KRS-Z5 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w RP – spółdzielnia; 

• KRS-Z6 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w RP - przedsiębiorstwo państwowe, 

jednostka badawczo – rozwojowa; 

• KRS-Z7 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w RP - przedsiębiorstwo zagraniczne 

w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; 
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• KRS-Z8 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w RP - towarzystwo ubezpieczeń 

wzajemnych; 

• KRS-Z10 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w RP - oddział przedsiębiorcy 

zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń / zakładu reasekuracji; 

• KRS-Z12 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w RP - europejskie zgrupowanie interesów 

gospodarczych; 

• KRS-Z13 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w RP - spółka europejska; 

• KRS-Z20 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w KRS - fundacja, stowarzyszenie, inna 

organizacja społeczna lub zawodowa; 

• KRS-Z21 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w RS - organizacja pożytku publicznego; 

• KRS-Z22 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w RS - publiczny zakład opieki zdrowotnej, 

kolumna transportu sanitarnego; 

• KRS-Z40 - Wniosek o zmianę wpisu w KRS - zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS; 

• KRS-Z41 - Wniosek o zmianę wpisu w KRS – wierzytelność; 

• KRS-Z42 - Wniosek o zmianę wpisu w KRS - wierzyciel – zmiana; 

• KRS-Z61 - Wniosek o zmianę wpisu w KRS - likwidacja, rozwiązanie / unieważnienie; 

• KRS-Z62 - Wniosek o zmianę wpisu w KRS - zawieszenie / wznowienie wykonywania 

działalności gospodarczej; 

• KRS-Z63 - Wniosek o zmianę wpisu w KRS - zarząd komisaryczny / zarząd przymusowy / 

powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym; 

• KRS-Z67 - Wniosek o zmianę wpisu w KRS - postępowanie układowe; 

• KRS-Z68 - Wniosek o zmianę wpisu w KRS - postępowanie naprawcze; 

• KRS-D1 - Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych; 

• KRS-D2 - Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych; 

• KRS-D3 - Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych. 

 

W systemie PDI użytkownik ma możliwość wysłania następujących załączników do wniosków: 

1. Formularze uzupełniające: 

• KRS-W-OPP - Działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o rejestrację lub 

zmianę danych podmiotu w KRS; 

• KRS-WA - Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku 

o rejestrację podmiotu w RP lub RS; 
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• KRS-WB - Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - 

załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w RP; 

• KRS-WC - Wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o rejestrację 

podmiotu w RP; 

• KRS-WD - Partnerzy - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w RP; 

• KRS-WE - Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do 

rejestru - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w RP; 

• KRS-WF - Założyciele - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w RS; 

• KRS-WG - Emisje akcji - Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu 

w RP; 

• KRS-WH - Sposób powstania podmiotu - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu 

w RP lub RS; 

• KRS-WI - Dyrektorzy wykonawczy - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę 

danych podmiotu w RP; 

• KRS-WJ - Reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o rejestrację 

podmiotu w RP; 

• KRS-WK1 - Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów 

gospodarczych - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w RP; 

• KRS-WK - Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - 

załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w RP lub RS; 

• KRS-WL - Prokurenci - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w RP; 

• KRS-WM – Z Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu 

w RP; 

• KRS-WU - Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik 

do wniosku o wpis do RP; 

• KRS-Z-OPP - Zmiana - działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku 

o zmianę danych podmiotu w KRS; 

• KRS-ZA - Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku 

o zmianę w KRS; 

• KRS-ZB - Zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo- 

akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w RP; 
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• KRS-ZC - Zmiana - wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o zmianę 

danych w RP; 

• KRS-ZD - Zmiana - partnerzy - załącznik do wniosku o zmianę danych w RP; 

• KRS-ZE - Zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający 

wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o zmianę danych w RP; 

• KRS-ZF - Zmiana - akcjonariusz spółki akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych 

w RP; 

• KRS-ZH - Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki - załącznik do wniosku 

o zmianę danych w RP; 

• KRS-ZI - Zmiana - dyrektorzy wykonawczy - załącznik do wniosku o zmianę danych 

w RP; 

• KRS-ZJ - Zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku 

o zmianę danych w RP; 

• KRS-ZK - Zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki 

załącznik do wniosku o zmianę danych w KRS; 

• KRS-ZK1 - Zmiana - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania 

interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o zmianę danych w RP; 

• KRS-ZL - Zmiana - prokurenci - załącznik do wniosku o zmianę danych w RP; 

• KRS-ZM - Zmiana - przedmiot działalności - załącznik do wniosku o zmianę danych 

w RP; 

• KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty - załącznik do wniosku 

o wpis/zmianę danych w RP; 

• KRS-ZP - Wierzyciele - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w KRS; 

• KRS-ZR - Likwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego - załącznik do 

wniosku o zmianę wpisu w KRS; 

• KRS-ZS - Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie - załącznik do wniosku o zmianę 

danych w KRS; 

• KRS-ZU - Zmiana - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - 

załącznik do wniosku o zmianę danych w RP; 

• KRS-ZY - Numer identyfikacyjny REGON. 
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2. Dokumenty: 

• A22EZIGSE - Odpowiednie dokumenty, stosownie do art. 22 ustawy o europejskim 

zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce; 

• ACZ - Nazwiska, imiona i adresy członków zarządu; 

• AJA - W przypadku jednoosobowej spółki akcyjnej – adres jedynego akcjonariusza; 

• AOUO - Adres w Polsce osoby upoważnionej w oddziale; 

• APUDDPZ - Adres (adres dla doręczeń) pełnomocnika uprawnionego do działania 

w zakresie działalności przedsiębiorstwa; 

• AUP - Akt o utworzeniu podmiotu; 

• AZUSWT - Akt założycielski, umowa lub statut wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem 

na język polski; 

• DO - Dowód opłaty; 

• DWR - Decyzja o wpisie do rejestru prowadzonego przez Ministra Zdrowia lub 

Wojewodę; 

• I-KRS – Inny; 

• LW - Lista wspólników; 

• LZ - Lista założycieli; 

• NFAJA - Nazwisko, imię albo firmę i siedzibę oraz adres jedynego akcjonariusza; 

• OZBP - Oświadczenie zarządców o braku przesłanek wykluczających sprawowanie przez 

nich funkcji; 

• OZOWK - Oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału; 

• OZWK - Oświadczenie zarządu lub rady administrującej o wniesieniu kapitału; 

• P – Protokół; 

• PCOS - Dokument o powołaniu członków organów spółki; 

• PCZS - Dokument o powołaniu członków zarządu spółki; 

• PNWPOUO - Poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby upoważnionej w oddziale; 

• PSWZRN - Protokół stwierdzający wybór zarządu i rady nadzorczej; 

• PZC - Dokument o powołaniu zarządców; 

• S – Statut; 

• SF - Sprawozdanie finansowe; 

• SF-OOP - Sprawozdanie finansowe OPP; 
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• SID - Statut lub inny dokument, w oparciu o który podmiot działa; 

• SS - Statut spółki; 

• SzD-OOP - Sprawozdanie z działalności OPP; 

• SzDG - Sprawozdanie z działalności gospodarczej; 

• UEZIG - Umowa europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych; 

• UKZ - Uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego; 

• UPO - Uchwała o powołaniu organizacji; 

• US - Umowa spółki; 

• UWO - Uchwała o wyborze organów; 

• WP - Wzory podpisów; 

• WW - Wykaz wspólników; 

• ZMFPDU - Zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności 

ubezpieczeniowej; 

• ZPPWD - Zaświadczenie polskiego przedstawicielstwa co do wzajemności działania. 
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2.4.1. Wysyłanie wniosku do Wydziału KRS. 

Po wybraniu opcji „Wniosek” w zakładce „Wyślij do KRS” pojawi się ekran z formularzem, który 

należy wypełnić, aby móc wysłać dokument do Sądu. 

Funkcja ta umożliwia wysłanie wniosku o wpis/zmianę danych do Wydziału Krajowego Rejestru 

Sądowego Sądu Rejonowego.  
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W celu wysłania wniosku do sądu, w pierwszej kolejności należy pobrać odpowiedni formularz 

dokumentu. 

Odpowiedni rodzaj wniosku, który będzie wysłany do sądu można pobrać i zapisać na dysku 

lokalnego komputera klikając w odnośnik „Przewodnik KRS” (1.). System przekieruje do strony 

internetowej https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-

formach-prawnych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-i-odpowiadajacych-im-formularzach/, gdzie 

znajduje się „Przewodnik po formach prawnych podlegających wpisowi do KRS i odpowiadających 

im formularzy”. W tym miejscu znajdują się wszystkie formularze dotyczące określonej formy 

prawnej podmiotu oraz powiązane z nimi odpowiednie formularze załączników. 

Formularz wniosku można także pobrać z systemu PDI. W tym celu należy kliknąć odnośnik „PDF” 

lub „RTF” przy odpowiedniej nazwie wniosku. 

 

Po wypełnieniu wniosku na lokalnym komputerze, zapisaniu go i podpisaniu wewnętrznym podpisem 

weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem należy wypełnić formularz dostępny w systemie PDI, 

do którego trzeba załączyć przygotowane dokumenty.  

 

https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-formach-prawnych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-i-odpowiadajacych-im-formularzach/
https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-formach-prawnych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-i-odpowiadajacych-im-formularzach/
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W polu „Nazwa sądu” (2.) należy wskazać z rozwijanej listy właściwy sąd, do którego ma trafić 

dokument. Następnie w części „Nazwa wniosku” zaznaczamy właściwy wniosek (3.), który będzie 

wysłany do sądu. 
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UWAGA! Można wskazać tylko jeden wniosek i wysłać go do sądu. 

 

Przycisk „Przeglądaj” (4.) umożliwi wybranie i wgranie do systemu przygotowanego wcześniej 

wniosku podpisanego podpisem kwalifikowanym.  

 

UWAGA! W części „Nazwa wniosku” można załączyć do systemu tylko jeden plik. Należy 

zastosować się do zasady 1 dokument = 1 plik. 

 

UWAGA! System PDI umożliwia wgranie dokumentu podpisanego elektroniczne. Akceptowane 

pliki: 

• .pdf 

• .doc 

• .odt 

• .rtf 

• .txt 

Mogą być podpisane w formacie: 

• .p7 

• .sig 

• .sdoc 

• .signPro 

• .XAdES 

• .xml 

 

W przypadku załączenia do systemu pliku niepodpisanego podpisem kwalifikowanym system 

zakomunikuje błąd – „Niepoprawny format pliku”. Należy pamiętać, że system PDI obsługuje 

podpisy kwalifikowane wystawione zgodnie z rozporządzeniem eIDAS, ustawione jako 

„wewnętrzne” z rozszerzeniem XAdES (system nie akceptuje podpisów PAdES). 
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Jeśli do wniosku nie będzie dołączany żaden formularz załącznika lub dokument, wówczas można 

wybrać klawisz "Wyślij" (8.) w celu wysłania wniosku do sądu. 

Jeżeli do wniosku będą dołączane formularze załączników oraz inne dokumenty, należy wgrać je do 

systemu korzystając z przycisku „dodaj załącznik” (5.) w części „Załączniki”. 

Po kliknięciu w przycisk „dodaj załącznik” wyświetli się pole, w którym z rozwijanej listy należy 

wybrać nazwę dołączanego formularza uzupełniającego i/lub dokumentu (6.). Przycisk 

„Przeglądaj…” (7.) umożliwi wybranie z dysku lokalnego komputera właściwego pliku, który musi 

być podpisany wewnętrznym podpisem kwalifikowanym. 

 

UWAGA! W części „Załączniki” można załączyć wiele formularzy uzupełniających i dokumentów. 

Po wgraniu jednego załącznika, należy ponownie kliknąć w przycisk „dodaj załącznik” (5.). 

Wyświetli się drugie pole, w którym będzie można wskazać nazwę dokumentu oraz wgrać 

odpowiedni plik. 

Prosimy pamiętać, że należy zachować zasadę 1 dokument = 1 plik. 

 

Po dodaniu załączników należy kliknąć przycisk „Wyślij” (8.). Formularz wniosku wraz 

z załączonymi plikami zostanie przesłany do sądu. Na ekranie wyświetli się komunikat informujący, 

że dokument został przesłany do sądu. 
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W przypadku kliknięcia w przycisk „dodaj załącznik” rozwinie się pole w części „załączniki”. 

W przypadku braku wskazania nazwy załącznika i braku wgrania do systemu pliku z lokalnego 

dysku, nie będzie możliwe wysłanie wniosku do Sądu. System wyświetli komunikat, aby wpisać typ 

załącznika oraz wybrać plik. Jeżeli do wniosku nie będzie wysłany żaden załącznik należy zamknąć 

rozwinięcie części „Załączniki” przez kliknięcie w przycisk „usuń załącznik”. 

 

 

 

 

Wysłany wniosek będzie również widoczny w zakładce „Twoje wiadomości”. Po wejściu 

w szczegóły wysłanego wniosku, będą widoczne także załączniki. 

 

Obligatoryjne części, które należy wypełnić podczas wysyłania wniosku do KRS to: 

1. Wybierz Sąd 

2. Nazwa wniosku 

3. Załącz plik 

W przypadku niewypełnienia co najmniej jednej z obligatoryjnych części formularza, system, po 

kliknięciu w przycisk „Wyślij”, podświetli na czerwono pominięte pola i wyświetli odpowiedni 

komunikat: 

- w przypadku braku wybrania właściwego sądu – „Wybierz sąd” 

- w przypadku braku wybrania właściwego wniosku – „Wybierz rodzaj” 

- w przypadku niezałączenia pliku z dokumentem – „Musisz wskazać plik” 
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Jeśli z lokalnego dysku komputera został wybrany błędny plik w części „Nazwa wniosku”, istnieje 

możliwość jego zmiany przez powtórne kliknięcie przycisku „Przeglądaj…” (a.) lub usunięcie 

przyciskiem „Usuń” (b.) i dodanie prawidłowego plik przyciskiem „Przeglądaj…”. 
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2.4.2. Wysyłanie załącznika lub dokumentu do sprawy. 

 

Po wybraniu opcji „Załącznik lub dokument do sprawy” w zakładce „Wyślij do KRS” pojawi się 

ekran z formularzem, który należy wypełnić, aby móc wysłać dokument do Sądu. 

Funkcja ta umożliwia wysłanie do Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego 

odpowiedniego formularza załącznika i/lub innego dokumentu związanego z wcześniej wysłanym 

wnioskiem (np. odpowiedź na wezwanie o uzupełnienie braków). 
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W celu wysłania załącznika lub dokumentu do sądu, w pierwszej kolejności należy pobrać 

odpowiedni formularz dokumentu. 

Odpowiedni rodzaj formularza, który będzie wysłany do sądu można pobrać i zapisać na dysku 

lokalnego komputera klikając w odnośnik „Przewodnik KRS” (1.). System przekieruje do strony 

internetowej https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-

formach-prawnych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-i-odpowiadajacych-im-formularzach/, gdzie 

znajduje się „Przewodnik po formach prawnych podlegających wpisowi do KRS i odpowiadających 

im formularzy”. W tym miejscu znajdują się wszystkie formularze dotyczące określonej formy 

prawnej podmiotu oraz powiązane z nimi odpowiednie formularze załączników. 

Formularz załącznika można także pobrać z systemu PDI. W tym celu należy kliknąć odnośnik 

„PDF” lub „RTF” przy odpowiedniej nazwie formularza uzupełniającego. 

 

 

Po wypełnieniu wniosku na lokalnym komputerze, zapisaniu go i podpisaniu wewnętrznym podpisem 

weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem należy wypełnić formularz dostępny w systemie PDI, 

do którego trzeba załączyć przygotowane dokumenty.  

 

 

https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-formach-prawnych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-i-odpowiadajacych-im-formularzach/
https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-formach-prawnych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-i-odpowiadajacych-im-formularzach/
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W polu „Sygnatura sprawy” (2.) należy wskazać z rozwijanej listy sygnaturę sprawy, dla której 

użytkownik chce dosłać załącznik lub dokument. 

W systemie PDI można wybrać sygnaturę z listy dostępnych sygnatur (a.) lub wskazać inną sygnaturę 

(b.). W przypadku wysyłania załącznika lub dokumentu do innej sygnatury niż dostępne w systemie, 



Portal Dostępowo-Informacyjny PDI 

Instrukcja użytkownika 
 

wersja 1.5 
 

   Strona 45 z 155 

   
 

oprócz sygnatury w odpowiednim formacie, należy także wskazać z rozwijanej listy nazwę sądu, do 

którego będzie wysłany formularz. 

 

 

 

 

 

Po wskazaniu odpowiedniej sygnatury sprawy, należy w części „Nazwa wniosku” zaznaczyć 

właściwy formularz uzupełniający (3.), który będzie wysłany do sądu. W rozwijanej liście znajdują 

się zarówno nazwy formularzy załączników jak i nazwy dokumentów, które mogą być dołączone do 

wniosku. 

 

Przycisk „Przeglądaj” (4.) umożliwi wybranie i wgranie do systemu przygotowanego wcześniej 

formularza załącznika lub dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym. 

 

UWAGA! W części „Nazwa wniosku” można wskazać tylko jeden formularz uzupełniający. W celu 

dodania kolejnych załączników lub dokumentów należy kliknąć przycisk „dodaj załącznik”. W tym 

miejscu będzie możliwie wskazanie i wgranie do systemu kilku plików i dokumentów. 
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Należy pamiętać, aby 1 plik = 1 dokumentowi. 

 

UWAGA! W części „Nazwa wniosku” można załączyć do systemu tylko jeden plik. Należy 

zastosować się do zasady 1 dokument = 1 plik. 

 

UWAGA! System PDI umożliwia wgranie dokumentu podpisanego elektroniczne. Akceptowane 

pliki: 

• .pdf 

• .doc 

• .odt 

• .rtf 

• .txt 

Mogą być podpisane w formacie: 

• .p7 

• .sig 

• .sdoc 

• .signPro 

• .XAdES 

• .xml 

 

W przypadku załączenia do systemu pliku niepodpisanego podpisem kwalifikowanym system 

zakomunikuje błąd – „Niepoprawny format pliku”. Należy pamiętać, że system PDI obsługuje 

podpisy kwalifikowane wystawione zgodnie z rozporządzeniem eIDAS, ustawione jako 

„wewnętrzne” z rozszerzeniem XAdES (system nie akceptuje podpisów PAdES). 

 

 

Jeśli do sądu nie będzie dołączany żaden inny formularz załącznika lub dokumentu, wówczas można 

wybrać klawisz "Wyślij" (8.) w celu wysłania formularza z załączonymi plikami do sądu. 

Jeżeli do wniosku będą dołączane inne formularze załączników oraz dokumenty, należy wgrać je do 

systemu korzystając z przycisku „dodaj załącznik” (5.) w części „Załączniki”. 
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Po kliknięciu w przycisk „dodaj załącznik” wyświetli się pole, w którym z rozwijanej listy należy 

wybrać nazwę dołączanego formularza uzupełniającego i/lub dokumentu (6.). Przycisk 

„Przeglądaj…” (7.) umożliwi wybranie z dysku lokalnego komputera właściwego pliku, który musi 

być podpisany wewnętrznym podpisem kwalifikowanym. 

 

Po dodaniu załączników należy kliknąć przycisk „Wyślij” (8.). Formularz wniosku wraz z 

załączonymi plikami zostanie przesłany do sądu. Na ekranie wyświetli się komunikat informujący, 

że dokument został przesłany do sądu. 

W przypadku kliknięcia w przycisk „dodaj załącznik” rozwinie się pole w części „załączniki”. 

W przypadku braku wskazania nazwy załącznika i braku wgrania do systemu pliku z lokalnego 

dysku, nie będzie możliwe wysłanie wniosku do Sądu. System wyświetli komunikat, aby wpisać typ 

załącznika oraz wybrać plik. Jeżeli do wniosku nie będzie wysłany żaden załącznik należy zamknąć 

rozwinięcie części „Załączniki” przez kliknięcie w przycisk „usuń załącznik”. 

 

 

 

Wysłany dokument będzie również widoczny w zakładce „Twoje wiadomości”. Po wejściu 

w szczegóły wysłanego wniosku, będą widoczne także załączniki. 
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Obligatoryjne części, które należy wypełnić podczas wysyłania formularza uzupełniającego do KRS 

to: 

1. Sygnatura sprawy. Jeśli zostanie wskazana sygnatura sprawy jako „inna”, należy wypełnić 

pola: 

a. Wpisz sygnaturę; 

b. Nazwa Sądu; 

2. Określenie pisma (zaznaczenie opcji „10 – Inne pismo do sygnatury”; 

3. Załącz plik. 

W przypadku wybrania w „Sygnatura sprawy” opcji „inna…” oraz błędnie wprowadzonej sygnatury 

system, po kliknięciu w przycisk „Wyślij”, wyświetli komunikat informujący o niepoprawnej 

sygnaturze. 
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W przypadku niewypełnienia co najmniej jednej z obligatoryjnych części formularza, system, 

po kliknięciu w przycisk „Wyślij”, podświetli na czerwono pominięte pola i wyświetli odpowiedni 

komunikat: 

- w przypadku braku wybrania właściwego sądu – „Wybierz sąd”; 

- w przypadku braku wybrania właściwego wniosku – „Wybierz rodzaj”; 

- w przypadku niezałączenia pliku z dokumentem – „Musisz wskazać plik”. 
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2.4.3. Wysyłanie pisma procesowego do KRS. 

 

Po wybraniu opcji „Pismo procesowe” w zakładce „Wyślij do KRS” pojawi się ekran z formularzem, 

który należy wypełnić, aby móc wysłać dokument do Sądu. 

Funkcja umożliwia wysłanie do Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego 

dowolnego pisma związanego ze sprawą. 

 

 

 

W celu wysłania pisma procesowego do sądu należy wskazać sygnaturę sprawy (1.), której dotyczy 

przygotowane pismo. 

 

W systemie PDI sygnaturę można wybrać z listy dostępnych sygnatur (a.) lub wskazać inną sygnaturę 

(b.). W przypadku wysyłania załączniku lub dokumentu do innej sygnatury niż dostępne w systemie, 

oprócz sygnatury w odpowiednim formacie, należy także wskazać z rozwijanej listy nazwę sądu, 

do którego będzie wysłany formularz. 
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Po wskazaniu odpowiedniej sygnatury sprawy, należy w części „Określenie pisma” wskazać „10 – 

Inne pismo do sygnatury” 

 

UWAGA! W przypadku, gdy nie zostanie wybrana opcja „10 – Inne pismo do sygnatury”, system nie 

zezwoli na wysłanie pisma do sądu. Pojawi się komunikat informujący, aby wybrać rodzaj w części 

„Określenie pisma”. 
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Przycisk „Przeglądaj” (3.) umożliwi wybranie i wgranie do systemu przygotowanego wcześniej 

pisma, które musi być podpisane podpisem kwalifikowanym. 

 

UWAGA! Należy pamiętać, aby 1 plik = 1 dokumentowi. 

UWAGA! System PDI umożliwia wgranie dokumentu podpisanego elektroniczne. Akceptowane 

pliki: 

• .pdf 

• .doc 

• .odt 

• .rtf 

• .txt 

Mogą być podpisane w formacie: 

• .p7 

• .sig 

• .sdoc 

• .signPro 

• .XAdES 

• .xml 
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W przypadku załączenia do systemu pliku niepodpisanego podpisem kwalifikowanym system 

zakomunikuje błąd – „Niepoprawny format pliku”. Należy pamiętać, że system PDI obsługuje 

podpisy kwalifikowane wystawione zgodnie z rozporządzeniem eIDAS, ustawione jako 

„wewnętrzne” z rozszerzeniem XAdES (system nie akceptuje podpisów PAdES). 

 

 

Jeśli do sądu nie będzie wysyłane żadne inne pismo, wówczas można wybrać klawisz "Wyślij" (7.) 

w celu wysłania formularza z załączonymi plikami do sądu. 

Jeżeli użytkownik chce dołączyć więcej niż jedno pismo do sprawy, należy wgrać je do systemu 

korzystając z przycisku „dodaj załącznik” (4.) w części „Załączniki”. 

Po kliknięciu w przycisk „dodaj załącznik” wyświetli się pole, w którym należy wpisać nazwę 

dołączanego pisma (5.). Przycisk „Przeglądaj…” (6.) umożliwi wybranie z dysku lokalnego 

komputera właściwego pliku, który musi być podpisany wewnętrznym podpisem kwalifikowanym. 

 

Po dodaniu załączników należy kliknąć przycisk „Wyślij” (7.). Formularz wniosku wraz 

z załączonymi plikami zostanie przesłany do sądu. Na ekranie wyświetli się komunikat informujący, 

że dokument został przesłany do sądu. 

 

W przypadku kliknięcia w przycisk „dodaj załącznik” rozwinie się pole w części „załączniki”. 

W przypadku braku wskazania nazwy załącznika i braku wgrania do systemu pliku z lokalnego 

dysku, nie będzie możliwe wysłanie wniosku do Sądu. System wyświetli komunikat, aby wpisać typ 

załącznika oraz wybrać plik. Jeżeli do wniosku nie będzie wysłany żaden załącznik należy zamknąć 

rozwinięcie części „Załączniki” przez kliknięcie w przycisk „usuń załącznik”. 
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Wysłany dokument będzie również widoczny w zakładce „Twoje wiadomości”. Po wejściu 

w szczegóły wysłanego wniosku, będą widoczne także załączniki. 

 

Obligatoryjne części, które należy wypełnić podczas wysyłania formularza uzupełniającego do KRS 

to: 

4. Sygnatura sprawy. Jeśli zostanie wskazana sygnatura sprawy jako „inna”, należy wypełnić 

pola: 

a. Wpisz sygnaturę; 

b. Nazwa Sądu; 

5. Określenie pisma (zaznaczenie opcji „10 – Inne pismo do sygnatury”; 

6. Załącz plik. 

 

W przypadku wybrania w „Sygnatura sprawy” opcji „inna…” oraz błędnie wprowadzonej sygnatury 

system, po kliknięciu w przycisk „Wyślij”, wyświetli komunikat informujący o niepoprawnej 

sygnaturze. 

 

W przypadku niewypełnienia co najmniej jednej z obligatoryjnych części formularza, system, 

po kliknięciu w przycisk „Wyślij”, podświetli na czerwono pominięte pola i wyświetli odpowiedni 

komunikat. 
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W przypadku kliknięcia w przycisk „dodaj załącznik” rozwinie się pole w części „załączniki”. 

W przypadku braku wskazania nazwy załącznika i braku wgrania do systemu pliku z lokalnego 

dysku, nie będzie możliwe wysłanie wniosku do Sądu. System wyświetli komunikat, aby wpisać typ 

załącznika oraz wybrać plik. Jeżeli do wniosku nie będzie wysłany żaden załącznik należy zamknąć 

rozwinięcie części „Załączniki” przez kliknięcie w przycisk „usuń załącznik”. 

 

 

 

2.4.4. Wysyłanie pisma do sądu. 

 

Po wybraniu opcji „Pismo do sądu” w zakładce „Wyślij do KRS” pojawi się ekran z formularzem, 

który należy wypełnić, aby móc wysłać dokument do sądu. 

Funkcja umożliwia wysłanie do Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego 

dowolnego pisma. 
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W celu wysłania dowolnego pisma do sądu należy wskazać z rozwijanej listy właściwy sąd (1.), 

do którego ma zostać przesłane pismo. 

 

Przycisk „Przeglądaj” (2.) umożliwi wybranie i wgranie do systemu przygotowanego wcześniej 

pisma, które musi być podpisane podpisem kwalifikowanym. 

 

UWAGA! Należy pamiętać, aby 1 plik = 1 dokumentowi. 

UWAGA! System PDI umożliwia wgranie dokumentu podpisanego elektroniczne. Akceptowane 

pliki: 

• .pdf 

• .doc 

• .odt 

• .rtf 

• .txt 

Mogą być podpisane w formacie: 

• .p7 

• .sig 

• .sdoc 

• .signPro 

• .XAdES 
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• .xml 

 

W przypadku załączenia do systemu pliku niepodpisanego podpisem kwalifikowanym system 

zakomunikuje błąd – „Niepoprawny format pliku”. Należy pamiętać, że system PDI obsługuje 

podpisy kwalifikowane wystawione zgodnie z rozporządzeniem eIDAS, ustawione jako 

„wewnętrzne” z rozszerzeniem XAdES (system nie akceptuje podpisów PAdES). 

 

 

Po wgraniu odpowiedniego pliku do systemu można wysłać formularz klikając w przycisk „Wyślij” 

(3.). 

 

Obligatoryjne części, które należy wypełnić podczas wysyłania formularza uzupełniającego do KRS 

to: 

1. Nazwa sądu 

2. Załącz plik 

 

W przypadku niewypełnienia co najmniej jednej z obligatoryjnych części formularza, system, 

po kliknięciu w przycisk „Wyślij”, podświetli na czerwono pominięte pola i wyświetli odpowiedni 

komunikat. 
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2.5. Wyślij do RZ. 

W tym miejscu możliwe jest wysłanie dokumentów do Wydziału Rejestru Zastawów. Po kliknięciu 

na zakładkę „Wyślij do RZ” rozwinie się lista z dostępnymi dokumentami, które użytkownik może 

wysłać: 

1. Wniosek 

2. Załącznik lub dokument do sprawy 

3. Pismo procesowe 

4. Pismo do sądu. 

 

UWAGA! Maksymalna wielkość pliku przesłanego do KRS to 2,5 MB, natomiast maksymalna 

wielkość całej paczki to 3 MB. 

 

 

 

W systemie PDI użytkownik ma możliwość wysłania następujących wniosków do RZ: 

• RZ-1 - Wniosek o dokonanie wpisu zastawu do rejestru zastawów; 

• RZ-2 - Wniosek o dokonanie zmiany wpisu; 

• RZ-3 - Wniosek o rejestrację podmiotu w RP - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 

 

W systemie PDI użytkownik ma możliwość wysłania następujących załączników do wniosków: 

• RZ-D – Uzupełnienie wniosku o wpis zastawu danymi osobowymi; 

• RZ-W – Uzupełnienie danych wnioskodawcy; 
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• RZ-Z – Uzupełnienie wniosku o wpis zmian w rubrykach 2,3,4; 

• I-RZ – Inny; 

• UZ – Umowa Zastawnicza.  

2.5.1. Wysyłanie wniosku do Wydziału RZ. 

Po wybraniu opcji „Wniosek” w zakładce „Wyślij do RZ” pojawi się ekran z formularzem, który 

należy wypełnić, aby móc wysłać dokument do Sądu. 

Funkcja ta umożliwia wysłanie wniosku o wpis/zmianę danych do Wydziału Rejestru Zastawów.  

 

 

 

 

W celu wysłania wniosku do Wydziały Rejestru Zastawów, w pierwszej kolejności należy pobrać 

odpowiedni formularz dokumentu. 
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Odpowiedni rodzaj wniosku, który będzie wysłany do sądu można pobrać i zapisać na dysku 

lokalnego komputera klikając w odnośnik „Przewodnik RZ” (1.). System przekieruje do strony 

internetowej https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/rejestr-zastawow/formularze-wnioskow-w-

postepowaniu-sadowym-o-wpis-do-rejestru-zastawow/, gdzie znajdują się „Formularze wniosków 

w postępowaniu sądowym o wpis do Rejestru Zastawów”. Przed wypełnieniem formularza należy 

zapoznać się z objaśnieniami (instrukcją wypełniania) podanymi na końcu formularza. 

Formularz wniosku można także pobrać z systemu PDI. W tym celu należy kliknąć odnośnik „PDF” 

lub „RTF” przy odpowiedniej nazwie wniosku. 

 

Po wypełnieniu wniosku na lokalnym komputerze, zapisaniu go i podpisaniu wewnętrznym podpisem 

weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem należy wypełnić formularz dostępny w systemie PDI, 

do którego trzeba załączyć przygotowane dokumenty.  

 

https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/rejestr-zastawow/formularze-wnioskow-w-postepowaniu-sadowym-o-wpis-do-rejestru-zastawow/
https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/rejestr-zastawow/formularze-wnioskow-w-postepowaniu-sadowym-o-wpis-do-rejestru-zastawow/
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W polu „Nazwa sądu” (2.) należy wskazać z rozwijanej listy właściwy sąd, do którego ma trafić 

dokument. Następnie w części „Nazwa wniosku” zaznaczamy właściwy wniosek (3.), który będzie 

wysłany do sądu. 

 

UWAGA! Można wskazać tylko jeden wniosek i wysłać go do sądu. 

 

Przycisk „Przeglądaj” (4.) umożliwi wybranie i wgranie do systemu przygotowanego wcześniej 

wniosku podpisanego podpisem kwalifikowanym.  
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UWAGA! W części „Nazwa wniosku” można załączyć do systemu tylko jeden plik. Należy 

zastosować się do zasady 1 dokument = 1 plik. 

 

UWAGA! System PDI umożliwia wgranie dokumentu podpisanego elektroniczne. Akceptowane 

pliki: 

• .pdf 

• .doc 

• .odt 

• .rtf 

• .txt 

Mogą być podpisane w formacie: 

• .p7 

• .sig 

• .sdoc 

• .signPro 

• .XAdES 

• .xml 

 

W przypadku załączenia do systemu pliku niepodpisanego podpisem kwalifikowanym system 

zakomunikuje błąd – „Niepoprawny format pliku”. Należy pamiętać, że system PDI obsługuje 

podpisy kwalifikowane wystawione zgodnie z rozporządzeniem eIDAS, ustawione jako 

„wewnętrzne” z rozszerzeniem XAdES (system nie akceptuje podpisów PAdES). 

 

 

Jeśli do wniosku nie będzie dołączany żaden załącznik, wówczas można wybrać klawisz "Wyślij" (8.) 

w celu wysłania wniosku do Wydziału Rejestru Zastawów. 

Jeżeli do wniosku będą dołączane załączniki, należy wgrać je do systemu korzystając z przycisku 

„dodaj załącznik” (5.) w części „Załączniki”. 

Po kliknięciu w przycisk „dodaj załącznik” wyświetli się pole, w którym z rozwijanej listy należy 

wybrać nazwę dołączanego załącznika (6.). Przycisk „Przeglądaj…” (7.) umożliwi wybranie z dysku 
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lokalnego komputera właściwego pliku, który musi być podpisany wewnętrznym podpisem 

kwalifikowanym. 

 

UWAGA! W części „Załączniki” można załączyć wiele załączników. Po wgraniu jednego załącznika, 

należy ponownie kliknąć w przycisk „dodaj załącznik” (5.). Wyświetli się drugie pole, w którym 

będzie można wskazać nazwę dokumentu oraz wgrać odpowiedni plik. 

Prosimy pamiętać, że należy zachować zasadę 1 dokument = 1 plik. 

 

Po dodaniu załączników należy kliknąć przycisk „Wyślij” (8.). Formularz wniosku wraz 

z załączonymi plikami zostanie przesłany do Wydziału Rejestru Zastawów. Na ekranie wyświetli się 

komunikat informujący, że dokument został przesłany do sądu. 

 

W przypadku kliknięcia w przycisk „dodaj załącznik” rozwinie się pole w części „załączniki”. 

W przypadku braku wskazania nazwy załącznika i braku wgrania do systemu pliku z lokalnego 

dysku, nie będzie możliwe wysłanie wniosku do Sądu. System wyświetli komunikat, aby wpisać typ 

załącznika oraz wybrać plik. Jeżeli do wniosku nie będzie wysłany żaden załącznik należy zamknąć 

rozwinięcie części „Załączniki” przez kliknięcie w przycisk „usuń załącznik”. 

 

 

 

 

Wysłany wniosek będzie również widoczny w zakładce „Twoje wiadomości”. Po wejściu 

w szczegóły wysłanego wniosku, będą widoczne także załączniki. 
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Obligatoryjne części, które należy wypełnić podczas wysyłania wniosku do KRS to: 

1. Wybierz Sąd 

2. Nazwa wniosku 

3. Załącz plik 

W przypadku niewypełnienia co najmniej jednej z obligatoryjnych części formularza, system, 

po kliknięciu w przycisk „Wyślij”, podświetli na czerwono pominięte pola i wyświetli odpowiedni 

komunikat: 

- w przypadku braku wybrania właściwego sądu – „Wybierz sąd” 

- w przypadku braku wybrania właściwego wniosku – „Wybierz rodzaj” 

- w przypadku niezałączenia pliku z dokumentem – „Musisz wskazać plik” 

- w przypadku braku wymaganego załącznika – „Wpisz typ załącznika” 

- w przypadku niezałączenia pliku z załącznikiem – „Wybierz plik” 
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Jeśli z lokalnego dysku komputera został wybrany błędny plik w części „Nazwa wniosku”, istnieje 

możliwość jego zmiany przez powtórne kliknięcie przycisku „Przeglądaj…” (a.) lub usunięcie 

przyciskiem „Usuń” (b.) i dodanie prawidłowego plik przyciskiem „Przeglądaj…”. 
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2.5.2. Wysyłanie załącznika lub dokumentu do sprawy. 

 

Po wybraniu opcji „Załącznik lub dokument do sprawy” w zakładce „Wyślij do RZ” pojawi się ekran 

z formularzem, który należy wypełnić, aby móc wysłać dokument do Sądu. 

Funkcja umożliwia wysłanie do Wydziału Rejestru Zastawów odpowiedniego formularza załącznika 

i / lub innego dokumentu związanego z wcześniej wysłanym wnioskiem (np. odpowiedź na wezwanie 

o uzupełnienie braków). 

 

 

W celu wysłania formularza uzupełniającego do Wydziału Rejestru Zastawów, w pierwszej kolejności 

należy pobrać odpowiedni formularz dokumentu. 
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Odpowiedni rodzaj formularza, który będzie wysłany do RZ można pobrać i zapisać na dysku 

lokalnego komputera klikając w odnośnik „Przewodnik KRS” (1.). System przekieruje do strony 

internetowej https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/rejestr-zastawow/formularze-wnioskow-w-

postepowaniu-sadowym-o-wpis-do-rejestru-zastawow/,  gdzie znajdują się „Formularze wniosków 

w postępowaniu sądowym o wpis do Rejestru Zastawów”. Przed wypełnieniem formularza należy 

zapoznać się z objaśnieniami (instrukcją wypełniania) podanymi na końcu formularza. 

Formularz załącznika można także pobrać z systemu PDI. W tym celu należy kliknąć odnośnik 

„PDF” lub „RTF” przy odpowiedniej nazwie formularza uzupełniającego. 

 

 

Po wypełnieniu wniosku na lokalnym komputerze, zapisaniu go i podpisaniu wewnętrznym podpisem 

weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem należy wypełnić formularz dostępny w systemie PDI, 

do którego trzeba załączyć przygotowane dokumenty.  

 

 

https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/rejestr-zastawow/formularze-wnioskow-w-postepowaniu-sadowym-o-wpis-do-rejestru-zastawow/
https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/rejestr-zastawow/formularze-wnioskow-w-postepowaniu-sadowym-o-wpis-do-rejestru-zastawow/
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W polu „Sygnatura sprawy” (2.) należy wskazać z rozwijanej listy sygnaturę sprawy, dla której 

użytkownik chce dosłać załącznik lub dokument. 

W systemie PDI można wybrać sygnaturę z listy dostępnych sygnatur (a.) lub wskazać inną sygnaturę 

(b.). W przypadku wysyłania załączniku lub dokumentu do innej sygnatury niż dostępne w systemie, 

oprócz sygnatury w odpowiednim formacie, należy także wskazać z rozwijanej listy nazwę sądu, 

do którego będzie wysłany formularz. 
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Po wskazaniu odpowiedniej sygnatury sprawy, należy w części „Nazwa wniosku” zaznaczyć 

właściwy formularz uzupełniający (3.), który będzie wysłany do Wydziału Rejestru Zastawów. 

W rozwijanej liście znajdują się zarówno nazwy formularzy załączników jak i nazwy dokumentów, 

które mogą być dołączone do wniosku. 

 

Przycisk „Przeglądaj” (4.) umożliwi wybranie i wgranie do systemu przygotowanego wcześniej 

formularza załącznika lub dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym. 

 

UWAGA! W części „Nazwa wniosku” można wskazać tylko jeden formularz uzupełniający. W celu 

dodania kolejnych załączników lub dokumentów należy kliknąć przycisk „dodaj załącznik”. W tym 

miejscu będzie możliwie wskazanie i wgranie do systemu kilku plików i dokumentów. 

Należy pamiętać, aby 1 plik = 1 dokumentowi. 

 

UWAGA! W części „Nazwa wniosku” można załączyć do systemu tylko jeden plik. Należy 

zastosować się do zasady 1 dokument = 1 plik. 
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UWAGA! System PDI umożliwia wgranie dokumentu podpisanego elektroniczne. Akceptowane 

pliki: 

• .pdf 

• .doc 

• .odt 

• .rtf 

• .txt 

Mogą być podpisane w formacie: 

• .p7 

• .sig 

• .sdoc 

• .signPro 

• .XAdES 

• .xml 

 

W przypadku załączenia do systemu pliku niepodpisanego podpisem kwalifikowanym system 

zakomunikuje błąd – „Niepoprawny format pliku”. Należy pamiętać, że system PDI obsługuje 

podpisy kwalifikowane wystawione zgodnie z rozporządzeniem eIDAS, ustawione jako 

„wewnętrzne” z rozszerzeniem XAdES (system nie akceptuje podpisów PAdES). 

 

 

Jeśli do sądu nie będzie dołączany żaden inny formularz załącznika lub dokumentu, wówczas można 

wybrać klawisz "Wyślij" (8.) w celu wysłania formularza z załączonymi plikami do Wydziału 

Rejestru Zastawów. 

Jeżeli do wniosku będą dołączane inne formularze załączników oraz dokumenty, należy wgrać je do 

systemu korzystając z przycisku „dodaj załącznik” (5.) w części „Załączniki”. 

Po kliknięciu w przycisk „dodaj załącznik” wyświetli się pole, w którym z rozwijanej listy należy 

wybrać nazwę dołączanego formularza uzupełniającego i/lub dokumentu (6.). Przycisk 
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„Przeglądaj…” (7.) umożliwi wybranie z dysku lokalnego komputera właściwego pliku, który musi 

być podpisany wewnętrznym podpisem kwalifikowanym. 

 

Po dodaniu załączników należy kliknąć przycisk „Wyślij” (8.). Formularz wniosku wraz z 

załączonymi plikami zostanie przesłany do sądu. Na ekranie wyświetli się komunikat informujący, 

że dokument został przesłany do sądu. 

W przypadku kliknięcia w przycisk „dodaj załącznik” rozwinie się pole w części „załączniki”. 

W przypadku braku wskazania nazwy załącznika i braku wgrania do systemu pliku z lokalnego 

dysku, nie będzie możliwe wysłanie wniosku do Sądu. System wyświetli komunikat, aby wpisać typ 

załącznika oraz wybrać plik. Jeżeli do wniosku nie będzie wysłany żaden załącznik należy zamknąć 

rozwinięcie części „Załączniki” przez kliknięcie w przycisk „usuń załącznik”. 

 

 

 

Wysłany dokument będzie również widoczny w zakładce „Twoje wiadomości”. Po wejściu 

w szczegóły wysłanego wniosku, będą widoczne także załączniki. 

 

Obligatoryjne części, które należy wypełnić podczas wysyłania formularza uzupełniającego do KRS 

to: 

1. Sygnatura sprawy. Jeśli zostanie wskazana sygnatura sprawy jako „inna”, należy wypełnić 

pola: 

a. Wpisz sygnaturę; 

b. Nazwa Sądu; 

2. Określenie pisma (zaznaczenie opcji „10 – Inne pismo do sygnatury”; 

3. Załącz plik. 
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W przypadku wybrania w „Sygnatura sprawy” opcji „inna…” oraz błędnie wprowadzonej sygnatury 

system, po kliknięciu w przycisk „Wyślij”, wyświetli komunikat informujący o niepoprawnej 

sygnaturze. 

 

 

 

W przypadku niewypełnienia co najmniej jednej z obligatoryjnych części formularza, system, 

po kliknięciu w przycisk „Wyślij”, podświetli na czerwono pominięte pola i wyświetli odpowiedni 

komunikat: 

- w przypadku braku wybrania sygnatury sprawy – „Wybierz sprawę” 

- w przypadku braku wybrania właściwego wniosku – „Wybierz rodzaj” 

- w przypadku niezałączenia pliku z dokumentem – „Musisz wskazać plik” 
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2.5.3. Wysyłanie pisma procesowego do RZ. 

 

Po wybraniu opcji „Pismo procesowe” w zakładce „Wyślij do RZ” pojawi się ekran z formularzem, 

który należy wypełnić, aby móc wysłać dokument do Sądu. 

Funkcja umożliwia wysłanie do Wydziału Rejestru Zastawów dowolnego pisma związanego ze 

sprawą. 
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W celu wysłania pisma procesowego do sądu należy wskazać sygnaturę sprawy (1.), której dotyczy 

przygotowane pismo. 

 

W systemie PDI sygnaturę można wybrać z listy dostępnych sygnatur (a.) lub wskazać inną sygnaturę 

(b.). W przypadku wysyłania załączniku lub dokumentu do innej sygnatury niż dostępne w systemie, 

oprócz sygnatury w odpowiednim formacie, należy także wskazać z rozwijanej listy nazwę sądu, 

do którego będzie wysłany formularz. 
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Po wskazaniu odpowiedniej sygnatury sprawy, należy w części „Określenie pisma” należy wskazać 

„10 – Inne pismo do sygnatury” 

 

UWAGA! W przypadku, gdy nie zostanie wybrana opcja „10 – Inne pismo do sygnatury”, system nie 

zezwoli na wysłanie pisma do sądu. Pojawi się komunikat informujący, aby wybrać rodzaj w części 

„Określenie pisma”. 
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Przycisk „Przeglądaj” (3.) umożliwi wybranie i wgranie do systemu przygotowanego wcześniej 

pisma, które musi być podpisane podpisem kwalifikowanym. 

 

UWAGA! Należy pamiętać, aby 1 plik = 1 dokumentowi. 

UWAGA! System PDI umożliwia wgranie dokumentu podpisanego elektroniczne. Akceptowane 

pliki: 

• .pdf 

• .doc 

• .odt 

• .rtf 

• .txt 

Mogą być podpisane w formacie: 

• .p7 

• .sig 

• .sdoc 

• .signPro 

• .XAdES 

• .xml 

 

W przypadku załączenia do systemu pliku niepodpisanego podpisem kwalifikowanym system 

zakomunikuje błąd – „Niepoprawny format pliku”. Należy pamiętać, że system PDI obsługuje 

podpisy kwalifikowane wystawione zgodnie z rozporządzeniem eIDAS, ustawione jako 

„wewnętrzne” z rozszerzeniem XAdES (system nie akceptuje podpisów PAdES). 

 

 

Jeśli do sądu nie będzie wysyłane żaden inne pismo, wówczas można wybrać klawisz "Wyślij" (7.) 

w celu wysłania formularza z załączonymi plikami do sądu. 

Jeżeli użytkownik chce dołączyć więcej niż jedno pismo do sprawy, należy wgrać je do systemu 

korzystając z przycisku „dodaj załącznik” (4.) w części „Załączniki”. 
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Po kliknięciu w przycisk „dodaj załącznik” wyświetli się pole, w którym należy wpisać nazwę 

dołączanego pisma (5.). Przycisk „Przeglądaj…” (6.) umożliwi wybranie z dysku lokalnego 

komputera właściwego pliku, który musi być podpisany wewnętrznym podpisem kwalifikowanym. 

 

Po dodaniu załączników należy kliknąć przycisk „Wyślij” (7.). Formularz wniosku wraz 

z załączonymi plikami zostanie przesłany do sądu. Na ekranie wyświetli się komunikat informujący, 

że dokument został przesłany do sądu. 

 

W przypadku kliknięcia w przycisk „dodaj załącznik” rozwinie się pole w części „załączniki”. 

W przypadku braku wskazania nazwy załącznika i braku wgrania do systemu pliku z lokalnego 

dysku, nie będzie możliwe wysłanie wniosku do Sądu. System wyświetli komunikat, aby wpisać typ 

załącznika oraz wybrać plik. Jeżeli do wniosku nie będzie wysłany żaden załącznik należy zamknąć 

rozwinięcie części „Załączniki” przez kliknięcie w przycisk „usuń załącznik”. 

 

 

 

 

 

Wysłany dokument będzie również widoczny w zakładce „Twoje wiadomości”. Po wejściu 

w szczegóły wysłanego wniosku, będą widoczne także załączniki. 
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Obligatoryjne części, które należy wypełnić podczas wysyłania formularza uzupełniającego do KRS 

to: 

 

1. Sygnatura sprawy. Jeśli zostanie wskazana sygnatura sprawy jako „inna”, należy wypełnić 

pola: 

a. Wpisz sygnaturę 

b. Nazwa Sądu 

2. Określenie pisma (zaznaczenie opcji „10 – Inne pismo do sygnatury”) 

3. Załącz plik 

 

W przypadku wybrania w „Sygnatura sprawy” opcji „inna…” oraz błędnie wprowadzonej sygnatury 

system, po kliknięciu w przycisk „Wyślij”, wyświetli komunikat informujący o niepoprawnej 

sygnaturze. 

 

W przypadku niewypełnienia co najmniej jednej z obligatoryjnych części formularza, system, 

po kliknięciu w przycisk „Wyślij”, podświetli na czerwono pominięte pola i wyświetli odpowiedni 

komunikat. 

 

W przypadku kliknięcia w przycisk „dodaj załącznik” rozwinie się pole w części „załączniki”. 

W przypadku braku wskazania nazwy załącznika i braku wgrania do systemu pliku z lokalnego 

dysku, nie będzie możliwe wysłanie wniosku do Sądu. System wyświetli komunikat, aby wpisać typ 

załącznika oraz wybrać plik. Jeżeli do wniosku nie będzie wysłany żaden załącznik należy zamknąć 

rozwinięcie części „Załączniki” przez kliknięcie w przycisk „usuń załącznik”. 
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2.5.4. Wysyłanie pisma do Wydziału Rejestru Zastawów. 

 

Po wybraniu opcji „Pismo do sądu” w zakładce „Wyślij do RZ” pojawi się ekran z formularzem, 

który należy wypełnić, aby móc wysłać dokument do sądu. 

Funkcja umożliwia wysłanie do Wydziału Rejestru Zastawów dowolnego pisma. 

 

W celu wysłania dowolnego pisma do sądu należy wskazać z rozwijanej listy właściwy sąd (1.), 

do którego ma zostać przesłane pismo. 

 

Przycisk „Przeglądaj” (2.) umożliwi wybranie i wgranie do systemu przygotowanego wcześniej 

pisma, które musi być podpisane podpisem kwalifikowanym. 

 

UWAGA! Należy pamiętać, aby 1 plik = 1 dokumentowi. 

UWAGA! System PDI umożliwia wgranie dokumentu podpisanego elektroniczne. Akceptowane 

pliki: 

• .pdf 

• .doc 

• .odt 

• .rtf 

• .txt 

Mogą być podpisane w formacie: 
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• .p7 

• .sig 

• .sdoc 

• .signPro 

• .XAdES 

• .xml 

 

W przypadku załączenia do systemu pliku niepodpisanego podpisem kwalifikowanym system 

zakomunikuje błąd – „Niepoprawny format pliku”. Należy pamiętać, że system PDI obsługuje 

podpisy kwalifikowane wystawione zgodnie z rozporządzeniem eIDAS, ustawione jako 

„wewnętrzne” z rozszerzeniem XAdES (system nie akceptuje podpisów PAdES). 

 

 

 

Po wgraniu odpowiedniego pliku do systemu można wysłać formularz klikając w przycisk „Wyślij” 

(3.). 

 

Obligatoryjne części, które należy wypełnić podczas wysyłania formularza uzupełniającego do KRS 

to: 

1. Nazwa sądu 

2. Załącz plik 

 

W przypadku niewypełnienia co najmniej jednej z obligatoryjnych części formularza, system, 

po kliknięciu w przycisk „Wyślij”, podświetli na czerwono pominięte pola i wyświetli odpowiedni 

komunikat. 
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2.6. Wyślij do CI. 

W tym miejscu możliwe jest wysłanie wniosków do CI w celu uzyskania odpisu, wyciągu lub 

zaświadczenia z KRS albo RZ. Funkcja ta umożliwia także wysłanie do Wydziału KRS wniosku 

o udostępnienie dokumentów spółki z EKDS. Po kliknięciu na zakładkę „Wyślij do CI” rozwinie się 

lista z dostępnymi dokumentami, które użytkownik może wysłać: 

1. Wniosek KRS’owy 

2. Wniosek RZ’owy 

3. Wniosek o udostępnienie spółki z EKDS 

 

UWAGA! Maksymalna wielkość pliku przesłanego do KRS to 4,5 MB, natomiast maksymalna 

wielkość całej paczki to 5,5 MB. 
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2.6.1. Wysyłanie wniosku dotyczącego KRS do CI. 

Po wybraniu opcji „Wniosek KRS’owy” w zakładce „Wyślij do CI” pojawi się ekran z formularzem, 

który należy wypełnić, aby móc wysłać wniosek do Sądu. 

Funkcja ta umożliwia wysłanie wniosku do CI KRS w celu uzyskania odpisu, wyciągu lub 

zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego. Możliwe jest przesłanie następujących wniosków: 

• CI KRS-COD - Wniosek o wydanie odpisu z KRS; 

• CI KRS-CWY - Wniosek o wydanie wyciągu z KRS; 

• CI KRS-CNR - Wniosek o podanie numeru KRS; 

• CI KRS-CZ-OPP - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do KRS jest 

organizacją pożytku publicznego; 

• CI KRS-CZN - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do KRS; 

• CI KRS-CZT - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do KRS; 

• CI KRS-CZW - Wniosek o wydanie zaświadczenia, o wykreśleniu podmiotu z KRS; 

• CI KRS-CDN - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do RDN; 

• CI KRS-CDO - Wniosek o wydanie odpisu z RDN; 

• CI KRS-CDT - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do KRS. 
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W celu wysłania wniosku do CI, w pierwszej kolejności należy pobrać odpowiedni formularz 

dokumentu. 

Odpowiedni rodzaj wniosku, który będzie wysłany do sądu można pobrać i zapisać na dysku 

lokalnego komputera klikając w odnośnik „Lista formularzy KRS CI” (1.). System przekieruje do 

strony internetowej https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/formularze-

wnioskow-skladanych-do-centralnej-informacji-krs/, gdzie znajduje się lista formularzy składanych 

do Centralnej Informacji KRS. W tym miejscu znajdują się wszystkie formularze dotyczące 

określonej formy prawnej podmiotu oraz powiązane z nimi odpowiednie formularze załączników. 

https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/formularze-wnioskow-skladanych-do-centralnej-informacji-krs/
https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/formularze-wnioskow-skladanych-do-centralnej-informacji-krs/
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Formularz wniosku można także pobrać z systemu PDI. W tym celu należy kliknąć odnośnik „PDF” 

lub „RTF” przy odpowiedniej nazwie wniosku. 

Po wypełnieniu wniosku na lokalnym komputerze, zapisaniu go i podpisaniu wewnętrznym podpisem 

weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem należy wypełnić formularz dostępny w systemie PDI, 

do którego trzeba załączyć przygotowane dokumenty.  
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Należy także pobrać z systemu „Oświadczenie, że wpłacona kwota nie została wcześniej zaliczona na 

poczet opłacenia innych wniosków” (2.). Plik należy zapisać na dysku lokalnego komputera podpisać 

podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem.  
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Następnie w części „Nazwa wniosku” zaznaczamy właściwy wniosek (3.), który będzie wysłany do 

CI. 

 

UWAGA! Można wskazać tylko jeden wniosek i wysłać go do CI. 

 

Przycisk „Przeglądaj” (4.) umożliwi wybranie i wgranie do systemu przygotowanego wcześniej 

wniosku podpisanego podpisem kwalifikowanym.  

 

UWAGA! W części „Nazwa wniosku” można załączyć do systemu tylko jeden plik. Należy 

zastosować się do zasady 1 dokument = 1 plik. 

 

UWAGA! System PDI umożliwia wgranie dokumentu podpisanego elektroniczne. Akceptowane 

pliki: 

• .pdf 

• .doc 

• .odt 

• .rtf 

• .txt 

Mogą być podpisane w formacie: 

• .p7 

• .sig 

• .sdoc 

• .signPro 

• .XAdES 

• .xml 

 

W przypadku załączenia do systemu pliku niepodpisanego podpisem kwalifikowanym system 

zakomunikuje błąd – „Niepoprawny format pliku”. Należy pamiętać, że system PDI obsługuje 

podpisy kwalifikowane wystawione zgodnie z rozporządzeniem eIDAS, ustawione jako 

„wewnętrzne” z rozszerzeniem XAdES (system nie akceptuje podpisów PAdES). 
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W części „Załączniki” należy załączyć wcześniej przygotowany dowód opłaty oraz oświadczenie. 

Po kliknięciu w przycisk „dodaj załącznik” wyświetli się pole, w którym z rozwijanej listy należy 

wybrać nazwę dołączanego dokumentu (6.). Przycisk „Przeglądaj…” (7.) umożliwi wybranie z dysku 

lokalnego komputera właściwego pliku, który musi być podpisany wewnętrznym podpisem 

kwalifikowanym. 

 

UWAGA! W celu wysłania wniosku do CI należy, oprócz odpowiedniego wniosku, załączyć do 

systemu także: 

• Dowód opłaty 

• Oświadczenie, że wpłacona kwota nie została wcześniej zaliczona na poczet opłacenia innych 

wniosków 

Bez powyższych dokumentów nie będzie można przesłać formularza z wnioskiem do CI. System 

wyświetli odpowiednie komunikaty – „Brak załączonego dowodu opłaty” lub „Brak załączonego 

oświadczenia, że wpłacona kwota nie została wcześniej zaliczona na poczet opłacenia innych 

wniosków”. 

 

 

 

UWAGA! W celu dodania drugiego załącznika, należy ponownie kliknąć w przycisk „dodaj 

załącznik” (5.). 

 

Po dodaniu załączników należy kliknąć przycisk „Wyślij” (8.). Formularz wniosku wraz 

z załączonymi plikami zostanie przesłany do CI.  

 

Wysłany wniosek będzie również widoczny w zakładce „Twoje wiadomości”. Po wejściu 

w szczegóły wysłanego wniosku, będą widoczne także załączniki. 



Portal Dostępowo-Informacyjny PDI 

Instrukcja użytkownika 
 

wersja 1.5 
 

   Strona 88 z 155 

   
 

 

W przypadku niewypełnienia co najmniej jednej z obligatoryjnych części formularza, system, 

po kliknięciu w przycisk „Wyślij”, podświetli na czerwono pominięte pola i wyświetli odpowiedni 

komunikat.: 

- w przypadku braku wybrania właściwego wniosku – „Wybierz rodzaj” 

- w przypadku niezałączenia pliku z dokumentem – „Musisz wskazać plik” 

- w przypadku braku wymaganego załącznika – „Wpisz typ załącznika” 

- w przypadku niezałączenia pliku z załącznikiem – „Wybierz plik” 

- w przypadku niezałączenia pliku z dowodem opłaty – „Brak załączonego dowodu opłaty” 
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Jeśli z lokalnego dysku komputera został wybrany błędny plik w części „Nazwa wniosku”, istnieje 

możliwość jego zmiany przez powtórne kliknięcie przycisku „Przeglądaj…” (a.) lub usunięcie 

przyciskiem „Usuń” (b.) i dodanie prawidłowego plik przyciskiem „Przeglądaj…”. 

 

 

 

 

 

2.6.2. Wysyłanie wniosku dotyczącego RZ do CI. 

Po wybraniu opcji „Wniosek RZ’owy” w zakładce „Wyślij do CI” pojawi się ekran z formularzem, 

który należy wypełnić, aby móc wysłać wniosek do CI. 

Funkcja ta umożliwia wysłanie wniosku do CI w celu uzyskania odpisu, wyciągu lub zaświadczenia 

z Rejestru Zastawów. Możliwe jest przesłanie następujących wniosków: 

• CI RZ-DW1 - Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze 

zastawów; 

• CI RZ-DW2 - Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy 

określonego przedmiotu w rejestrze zastawów; 

• CI RZ-DW3 - Wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów; 

• CI RZ-DW4 - Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów; 
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W celu wysłania wniosku do CI, w pierwszej kolejności należy pobrać odpowiedni formularz 

dokumentu. 

Odpowiedni rodzaj wniosku, który będzie wysłany do CI można pobrać i zapisać na dysku lokalnego 

komputera klikając w odnośnik „Lista formularzy RZ CI” (1.). System przekieruje do strony 

internetowej https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/rejestr-zastawow/formularze-wnioskow-

kierowanych-do-centralnej-informacji-o-zastawach-rejestrowych/, gdzie znajduje się lista formularzy 

wniosków kierowanych do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych. W tym miejscu znajdują 

się wszystkie formularze dotyczące określonej formy prawnej podmiotu oraz powiązane z nimi 

odpowiednie formularze załączników. 

Formularz wniosku można także pobrać z systemu PDI. W tym celu należy kliknąć odnośnik „PDF” 

lub „RTF” przy odpowiedniej nazwie wniosku. 

https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/rejestr-zastawow/formularze-wnioskow-kierowanych-do-centralnej-informacji-o-zastawach-rejestrowych/
https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/rejestr-zastawow/formularze-wnioskow-kierowanych-do-centralnej-informacji-o-zastawach-rejestrowych/
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Po wypełnieniu wniosku na lokalnym komputerze, zapisaniu go i podpisaniu wewnętrznym podpisem 

weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem należy wypełnić formularz dostępny w systemie PDI, 

do którego trzeba załączyć przygotowane dokumenty.  

 

 

Należy także pobrać z systemu „Oświadczenie, że wpłacona kwota nie została wcześniej zaliczona na 

poczet opłacenia innych wniosków” (2.). Plik należy zapisać na dysku lokalnego komputera podpisać 

podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem.  
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Następnie w części „Nazwa wniosku” zaznaczamy właściwy wniosek (3.), który będzie wysłany do 

CI. 

 

UWAGA! Można wskazać tylko jeden wniosek i wysłać go do CI. 

 

Przycisk „Przeglądaj” (4.) umożliwi wybranie i wgranie do systemu przygotowanego wcześniej 

wniosku podpisanego podpisem kwalifikowanym.  

 

UWAGA! W części „Nazwa wniosku” można załączyć do systemu tylko jeden plik. Należy 

zastosować się do zasady 1 dokument = 1 plik. 

 

UWAGA! System PDI umożliwia wgranie dokumentu podpisanego elektroniczne. Akceptowane 

pliki: 

• .pdf 

• .doc 

• .odt 

• .rtf 

• .txt 

Mogą być podpisane w formacie: 

• .p7 

• .sig 

• .sdoc 

• .signPro 

• .XAdES 

• .xml 

 

W przypadku załączenia do systemu pliku niepodpisanego podpisem kwalifikowanym system 

zakomunikuje błąd – „Niepoprawny format pliku”. Należy pamiętać, że system PDI obsługuje 

podpisy kwalifikowane wystawione zgodnie z rozporządzeniem eIDAS, ustawione jako 

„wewnętrzne” z rozszerzeniem XAdES (system nie akceptuje podpisów PAdES). 
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W części „Załączniki” należy załączyć wcześniej przygotowany dowód opłaty oraz oświadczenie. 

Po kliknięciu w przycisk „dodaj załącznik” wyświetli się pole, w którym z rozwijanej listy należy 

wybrać nazwę dołączanego dokumentu (6.). Przycisk „Przeglądaj…” (7.) umożliwi wybranie z dysku 

lokalnego komputera właściwego pliku, który musi być podpisany wewnętrznym podpisem 

kwalifikowanym. 

 

UWAGA! W celu wysłania wniosku do CI należy, oprócz odpowiedniego wniosku, załączyć do 

systemu także: 

• Dowód opłaty 

• Oświadczenie, że wpłacona kwota nie została wcześniej zaliczona na poczet opłacenia innych 

wniosków 

Bez powyższych dokumentów nie będzie można przesłać formularza z wnioskiem do CI. System 

wyświetli odpowiednie komunikaty – „Brak załączonego dowodu opłaty” lub „Brak załączonego 

oświadczenia, że wpłacona kwota nie została wcześniej zaliczona na poczet opłacenia innych 

wniosków”. 

 

 

 

UWAGA! W celu dodania drugiego załącznika, należy ponownie kliknąć w przycisk „dodaj 

załącznik” (5.). 

 

Po dodaniu załączników należy kliknąć przycisk „Wyślij” (8.). Formularz wniosku wraz 

z załączonymi plikami zostanie przesłany do CI.  

 

Wysłany wniosek będzie również widoczny w zakładce „Twoje wiadomości”. Po wejściu 

w szczegóły wysłanego wniosku, będą widoczne także załączniki. 
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W przypadku niewypełnienia co najmniej jednej z obligatoryjnych części formularza, system, 

po kliknięciu w przycisk „Wyślij”, podświetli na czerwono pominięte pola i wyświetli odpowiedni 

komunikat: 

- w przypadku braku wybrania właściwego wniosku – „Wybierz rodzaj” 

- w przypadku niezałączenia pliku z dokumentem – „Musisz wskazać plik” 

- w przypadku braku wymaganego załącznika – „Wpisz typ załącznika” 

- w przypadku niezałączenia pliku z załącznikiem – „Wybierz plik” 

- w przypadku niezałączenia dowodu opłaty – „Brak załączonego dowodu opłaty” 
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Jeśli z lokalnego dysku komputera został wybrany błędny plik w części „Nazwa wniosku”, istnieje 

możliwość jego zmiany przez powtórne kliknięcie przycisku „Przeglądaj…” (a.) lub usunięcie 

przyciskiem „Usuń” (b.) i dodanie prawidłowego plik przyciskiem „Przeglądaj…”. 
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2.6.3. Wysyłanie wniosku o udostępnienie dokumentów spółki do EKDS. 

Po wybraniu opcji „Wniosek o udostępnienie dokumentów spółki z EKDS” w zakładce „Wyślij do 

CI” pojawi się ekran z formularzem, który należy wypełnić, aby móc wysłać wniosek do CI. 

Funkcja umożliwia wysłanie do Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego wniosku 

o udostępnienie dokumentów spółki. 

 

W celu wysłania wniosku do CI, w pierwszej kolejności należy pobrać wzór wniosku do EKDS 

klikając w odnośnik (1.). Umożliwi to pobranie i zapisanie pliku na dysku lokalnego komputera. 

Pobrany dokument należy wypełnić i podpisać wewnętrznym podpisem kwalifikowanym. 
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UWAGA! Do systemu można załączyć tylko jeden wniosek i wysłać go do sądu. 

 

W oknie "Nazwa sądu" (2.) należy wybrać sąd, w którym znajdują się akta spółki, której dokument 

mają zostać udostępnione wnioskodawcy. 

 

Przycisk „Przeglądaj” (3.) umożliwi wybranie i wgranie do systemu przygotowanego wcześniej 

wniosku podpisanego podpisem kwalifikowanym.  

 

UWAGA! System PDI umożliwia wgranie dokumentu podpisanego elektroniczne. Akceptowane 

pliki: 

• .pdf 

• .doc 

• .odt 

• .rtf 

• .txt 

Mogą być podpisane w formacie: 

• .p7 

• .sig 

• .sdoc 

• .signPro 

• .XAdES 

• .xml 

 

W przypadku załączenia do systemu pliku niepodpisanego podpisem kwalifikowanym system 

zakomunikuje błąd – „Niepoprawny format pliku”. Należy pamiętać, że system PDI obsługuje 

podpisy kwalifikowane wystawione zgodnie z rozporządzeniem eIDAS, ustawione jako 

„wewnętrzne” z rozszerzeniem XAdES (system nie akceptuje podpisów PAdES). 
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W części „Załączniki” należy załączyć dowód opłaty, który również musi być podpisany 

wewnętrznym podpisem kwalifikowanym. 

Po kliknięciu w przycisk „dodaj załącznik” (4.) wyświetli się pole, w którym z rozwijanej listy należy 

wybrać nazwę dołączanego dokumentu (5.). Przycisk „Przeglądaj…” (6.) umożliwi wybranie z dysku 

lokalnego komputera właściwego pliku, który musi być podpisany wewnętrznym podpisem 

kwalifikowanym. 

 

UWAGA! W celu wysłania wniosku do CI należy, oprócz odpowiedniego wniosku, załączyć do 

systemu także: 

• Dowód opłaty 

Bez powyższego dokumentu nie będzie można przesłać formularza z wnioskiem do CI. System 

wyświetli odpowiednie komunikaty – „Brak załączonego dowodu opłaty”. 

 

 

Po dodaniu dowodu opłaty należy kliknąć przycisk „Wyślij” (8.). Formularz wniosku wraz 

z załączonymi plikami zostanie przesłany do CI. 

 

Wysłany wniosek będzie również widoczny w zakładce „Twoje wiadomości”. Po wejściu 

w szczegóły wysłanego wniosku, będą widoczne także załączniki. 

 

W przypadku niewypełnienia co najmniej jednej z obligatoryjnych części formularza, system, 

po kliknięciu w przycisk „Wyślij”, podświetli na czerwono pominięte pola i wyświetli odpowiedni 

komunikat: 

- w przypadku braku wybrania właściwego sądu – „Wybierz sąd” 

- w przypadku niezałączenia pliku z dokumentem – „Musisz wskazać plik” 

- w przypadku braku wymaganego załącznika – „Wpisz typ załącznika” 

- w przypadku niezałączenia pliku z załącznikiem – „Wybierz plik” 

- w przypadku niezałączenia dowodu opłaty – „Brak załączonego dowodu opłaty” 
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Jeśli z lokalnego dysku komputera został wybrany błędny plik w części „Nazwa wniosku”, istnieje 

możliwość jego zmiany przez powtórne kliknięcie przycisku „Przeglądaj…” (a.) lub usunięcie 

przyciskiem „Usuń” (b.) i dodanie prawidłowego plik przyciskiem „Przeglądaj…”. 
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2.7. Wycena ogłoszenia. 

 

 

 

W tym miejscu można dokonać wyceny ogłoszenia. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych 

danych wycena przyjdzie na podany przez użytkownika adres e-mail. 

Po kliknięciu w zakładkę „Wycena ogłoszenia” pojawi się ekran początkowy z podstawowymi 

informacjami. 

W celu wypełnienia formularza wyceny należy kliknąć przycisk „Przejdź do wyceny”. 
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W Części A należy wprowadzić: 

• nazwę podmiotu lub imię i nazwisko wnioskodawcy (pole obowiązkowe),  

• poprawny i aktywny adres e-mail, na który przyjdzie wycena (pole obowiązkowe) 

 

Następnie zaznaczamy czy: 

• ogłoszenie dotyczy toczącego się postępowania sądowego; 

• ogłoszenie zawiera znaki specjalne; 

• ma zostać sprawdzone, czy ogłoszenie zawiera wielokrotne spacje. 

 



Portal Dostępowo-Informacyjny PDI 

Instrukcja użytkownika 
 

wersja 1.5 
 

   Strona 103 z 155 

   
 

Jeśli ogłoszenie będzie dotyczyć toczącego się postępowania sądowego, należy wskazać nazwę sądu 

(1.), w którym toczy się postępowanie oraz sygnaturę sprawy (2.). 

 

 

 

W Części B należy wgrać plik z dysku lokalnego komputera z treścią ogłoszenia. 

 

UWAGA! Akceptowane formaty plików to: 

• .rtf 

• .doc 

• .docx 

• .txt 

• .odt 

W przypadku załączenia do systemu pliku niepodpisanego podpisem kwalifikowanym system 

zakomunikuje błąd – „Niepoprawny format pliku”. Należy pamiętać, że system PDI obsługuje 

podpisy kwalifikowane wystawione zgodnie z rozporządzeniem eIDAS, ustawione jako 

„wewnętrzne” z rozszerzeniem XAdES (system nie akceptuje podpisów PAdES). 
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W Części C można wskazać czy i w jakiej ilości użytkownik chce zamówić Monitor Sądowy 

i Gospodarczy. Można także wskazać formę, w jakieś MSiG ma zostać dostarczony. Po zaznaczeniu 

informacji, w jakiej formie ma zostać przesłany MSiG należy wpisać liczbę egzemplarzy. Możliwe 

formy otrzymania Monitora Sądowego i Gospodarczego to: 

1. Płyta CD – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostanie nagrany na płytę CD 

2. Forma papierowa – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostaną przesłane pocztą na wskazany 

adres do korespondencji 

3. Plik dostarczony na skrzynkę Portalu MS – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostaną przesłane 

na profil w portalu PDI, korespondencja będzie widoczna w zakładce „Twoje wiadomości” 

4. Plik dostarczony na adres e-mailowy – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostaną przesłane na 

adres e-mail podany w formularzu 

 

 

 

Jeśli formularz wyceny jest już wypełniony i gotowy do wysyłki, należy wprowadzić kod, który 

wyświetla się na obrazku oraz kliknąć przycisk „Wyceń ogłoszenie”. 
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UWAGA! Przepisując kod z obrazka należy pamiętać, aby wprowadzone znaki były takie same jak na 

obrazku, co oznacza, że znaczenie ma również wielkość liter. Jeśli kod zostanie błędnie przepisany – 

system zakomunikuje właściwy błąd – „Wpisz poprawne znaki z przedstawionego rysunku”. 

 

 

 

Po kliknięciu w przycisk „Wyceń ogłoszenie” pojawi się ekran z informacją, że wycena zostanie 

dostarczona na wskazany adres e-mail w ciągu 10 minut. Na ekranie podany będzie także numer 

wyceny. 
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UWAGA! W przypadku wycen wiadomość nie jest widoczna w zakładce „Twoje wiadomości”. 
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2.8. Wyślij do MSiG. 

W tym miejscu możliwe jest wysłanie następujących wniosków do MSiG: 

• MSIG-M1 Wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 

• MSIG-M2 Wniosek o przysłane Monitora Sądowego i Gospodarczego – zamówienie dotyczy 

Monitora z konkretnym ogłoszeniem (sygnatura określonego wpisu do KRS) 

• MSIG-M3 Wniosek o przysłane Monitora Sądowego i Gospodarczego – zamówienie na 

wybrany, konkretny numer Monitora Sądowego i Gospodarczego 

• MSIG-M4 Formularz zamówienia prenumeraty dziennika urzędowego „Monitor Sądowy 

i Gospodarczy” 

 

UWAGA! Maksymalna wielkość pliku przesłanego do KRS to 4,5 MB, natomiast maksymalna 

wielkość całej paczki to 9 MB. 
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2.8.1. Wysyłanie wniosku MSIG-M1. 

 

W celu wysłania wniosku MSIG-M1 (Wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym 

i Gospodarczym) należy wejść do zakładki „Wyślij do MSiG” i wybrać „MSIG-M1”. Na pierwszym 

ekranie pojawi się formularz, który składa się z sześciu części. 

 

UWAGA! Pola oznaczone gwiazdką są wymagane. Ich niewypełnienie nie pozwoli użytkownikowi 

przejść dalej. 

 

W Części A należy wpisać nazwę podmiotu lub imię oraz nazwisko wnioskodawcy i wypełnić 

pozostałe dane. 

 

Jeśli wnioskodawca ma taki obowiązek, to należy zaznaczyć pole „Czy ogłoszenie należy 

opublikować dwukrotnie?” 
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UWAGA! W polu „Nr KRS” należy wprowadzić pełny numer KRS składający się z 10 cyfr. 

 

W Części B należy wskazać dane do wystawienia faktury. 

 

 

W Części C należy określić formę i liczbę zamówionych egzemplarzy Monitora Sądowego 

i Gospodarczego. Po zaznaczeniu odpowiedniej formy pojawi się okno, gdzie należy wprowadzić 

liczbę egzemplarzy. Możliwe formy otrzymania Monitora Sądowego i Gospodarczego to: 

1. Płyta CD – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostanie nagrany na płytę CD 

2. Forma papierowa – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostaną przesłane pocztą na wskazany 

adres do korespondencji 

3. Plik dostarczony na skrzynkę Portalu MS – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostaną przesłane 

na profil w portalu PDI, korespondencja będzie widoczna w zakładce „Twoje wiadomości” 

4. Plik dostarczony na adres e-mailowy – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostaną przesłane na 

adres e-mail podany w formularzu 
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W Części D użytkownik wskazuje adres do wysyłki faktury. W tym miejscu można zaznaczyć czy 

dane do korespondencji dla wysyłki faktury mają być pobrane z części A, z części B, czy na inny 

adres. W przypadku wybrania „Inny”, rozwinie się dodatkowe pola do wpisania danych 

korespondencyjnych. 

 

 

W Części E użytkownik wskazuje adres do wysyłki monitora. W tym miejscu można zaznaczyć czy 

dane do korespondencji dla wysyłki monitora mają być pobrane z części A, z części B, czy na inny 

adres. W przypadku wybrania „Inny”, rozwinie się dodatkowe pola do wpisania danych 

korespondencyjnych (analogicznie jak w Części D). 

 

W Części F należy wypełnić wymagane dane Wnioskodawcy. 
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UWAGA! W Części F w polu „E-mail” istnieje możliwość wskazania wielu adresów e-mailowych. 

Adresy muszą być oddzielone przecinkami np. adres1@adres1.pl,adres2@adres2.pl,adres3...) 

 

Po wypełnieniu formularza z pierwszej strony, należy kliknąć przycisk „Dalej” – system przekieruje 

użytkownika do strony 2, gdzie w pierwszej kolejności należy pobrać właściwy plik z wnioskiem, 

klikając odnośnik „plik” (1.) w Kroku 1. Pobrany dokument należy podpisać wewnętrznym podpisem 

kwalifikowanym. Następnie podpisany dokument należy załączyć do systemu w Kroku 2. 

 

 

 

UWAGA! Załączany plik w Kroku 2 musi być w formacie .pdf, który może być podpisany 

w formacie: 

• .p7 

• .sig 

• .sdoc 

• .signPro 

mailto:adres1@adres1.pl,adres2@adres2.pl,adres3
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• .XAdES 

• .xml 

 

UWAGA! System sprawdza czy załączany plik jest zgodny z plikiem, który został wygenerowany w 

korku 1. W przypadku wykrycia niezgodności system sygnalizuje błąd – „Błąd: niezgodność 

podpisanego pliku z oryginalnym plikiem (krok 1)” 

 

 

W części „Załączniki” należy: 

• Dodać dowód opłaty (1.) 

• Wypełnić formularz opłaty (2.) 

• Dodać oświadczenie, że wpłacona kwota nie została wcześniej zaliczona na poczet opłacenia 

innych wniosków” (3.) 
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W „Formularzu opłaty” po wskazaniu w „Forma zapłaty” – przelew, pojawi się dodatkowe okno, 

gdzie należy wprowadzić numer rachunku bankowego wpłacającego. 

 

 

W Formularzu opłaty, jedynymi nieobowiązkowymi polami do wypełnienia są: 

• Adres jednostki 

• Adres wpłacającego 

Pozostałe pola są obligatoryjne. 
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Oprócz powyższych dokumentów, należy również dodać treść ogłoszenia poprzez kliknięcie 

w przycisk „dodaj załącznik” (5.). Pojawi się okno, w którym będzie można wybrać nazwę załącznika 

i załączyć treść ogłoszenia (plik musi być podpisany podpisem kwalifikowanym wewnętrznym). 

W przypadku braku załącznika z treścią ogłoszenia, system wyświetli błąd – „Brak załączonej treści 

ogłoszenia” – i nie pozwoli wysłać wniosku. 

 

Jeśli wniosek zostanie w całości poprawnie wypełniony i gotowy do wysyłki, należy wprowadzić kod, 

który wyświetla się na obrazku oraz kliknąć przycisk „Wyślij”. 

 

 

 

 

UWAGA! Przepisując kod z obrazka należy pamiętać, aby wprowadzone znaki były takie same jak na 

obrazku, co oznacza, że znaczenie ma również wielkość liter. Jeśli kod zostanie błędnie przepisany – 

system zakomunikuje właściwy błąd. 

 

Po kliknięciu w przycisk „Wyślij” pojawi się ekran z informacją, że w celu dokończenia składania 

wniosku należy przejść do strony wskazanej w wiadomości e-mail, która zostanie przesłana na 

wskazany we wniosku adres. 
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2.8.2. Wysyłanie wniosku MSIG-M2. 

 

W celu wysłania wniosku MSIG-M2 (Wniosek o przysłane Monitora Sądowego i Gospodarczego) 

należy wejść do zakładki „Wyślij do MSiG” i wybrać „MSIG-M2”. Na pierwszym ekranie pojawi się 

formularz, który składa się z pięciu części. 

 

UWAGA! Pola oznaczone gwiazdką są wymagane. Ich niewypełnienie nie pozwoli użytkownikowi 

przejść dalej. 

 

W Części A należy wypełnić dane, na które zostanie wystawiona faktura. 

 

 

W Części B należy wypełnić dane firmy, której dotyczy ogłoszenie w MSiG. Można wysłać wniosek 

dotyczący maksymalnie trzech różnych sygnatur. W celu wypełnienia danych kolejnego podmiotu 

należy zaznaczyć pole „Dodaj kolejną sygnaturę” (1.) – pojawią się kolejne pola do wypełnienia. 
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W Części B należy także określić formę i liczbę zamówionych egzemplarzy Monitora Sądowego 

i Gospodarczego. Po zaznaczeniu odpowiedniej formy pojawi się okno, gdzie należy wprowadzić 

liczbę egzemplarzy. Możliwe formy otrzymania Monitora Sądowego i Gospodarczego to: 

1. Płyta CD – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostanie nagrany na płytę CD 

2. Forma papierowa – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostaną przesłane pocztą na wskazany 

adres do korespondencji 

3. Plik dostarczony na skrzynkę Portalu MS – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostaną przesłane 

na profil w portalu PDI, korespondencja będzie widoczna w zakładce „Twoje wiadomości” 

4. Plik dostarczony na adres e-mailowy – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostaną przesłane na 

adres e-mail podany w formularzu 
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W Części C użytkownik wskazuje adres do wysyłki faktury. W tym miejscu można zaznaczyć czy 

dane do korespondencji dla wysyłki faktury mają być pobrane z części A, czy na inny adres. 

W przypadku wybrania „Inny”, rozwinie się dodatkowe pola do wpisania danych 

korespondencyjnych. 

 

 

W Części D użytkownik wskazuje adres do wysyłki monitora. W tym miejscu można zaznaczyć czy 

dane do korespondencji dla wysyłki monitora mają być pobrane z części A, czy na inny adres. 

W przypadku wybrania „Inny”, rozwinie się dodatkowe pola do wpisania danych 

korespondencyjnych (analogicznie jak w części C). 

 

W Części E należy wypełnić wymagane dane. 
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UWAGA! W Części E w polu „E-mail” istnieje możliwość wskazania wielu adresów e-mailowych. 

Adresy muszą być oddzielone przecinkami np. adres1@adres1.pl,adres2@adres2.pl,adres3...) 

 

Dodatkowo, jeśli użytkownik zamawia monitor na płycie CD, można zaznaczyć czy zamówione 

egzemplarze elektroniczne na CD mają być nagrane na jednej płycie. Jeśli ten checkbox nie zostanie 

zaznaczony, to każdy zamówiony egzemplarz Monitora Sądowego i Gospodarczego zostanie wysłany 

na oddzielnej płycie. 

 

Po wypełnieniu formularza z pierwszej strony, należy kliknąć przycisk „Dalej” – system przekieruje 

użytkownika do strony 2, gdzie w pierwszej kolejności należy pobrać właściwy plik z wnioskiem, 

klikając odnośnik „plik” (1.) w Kroku 1. Pobrany dokument należy podpisać wewnętrznym podpisem 

kwalifikowanym. Następnie podpisany dokument należy załączyć do systemu w Kroku 2. 

 

 

 

mailto:adres1@adres1.pl,adres2@adres2.pl,adres3
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UWAGA! Załączany plik w Kroku 2 musi być w formacie .pdf, który może być podpisany 

w formacie: 

• .p7 

• .sig 

• .sdoc 

• .signPro 

• .XAdES 

• .xml 

 

UWAGA! System sprawdza czy załączany plik jest zgodny z plikiem, który został wygenerowany 

w korku 1. W przypadku wykrycia niezgodności system sygnalizuje błąd – „Błąd: niezgodność 

podpisanego pliku z oryginalnym plikiem (krok 1)”. 

 

 

W części „Załączniki” należy: 

• Dodać dowód opłaty (1.) 

• Wypełnić formularz opłaty (2.) 

• Dodać oświadczenie, że wpłacona kwota nie została wcześniej zaliczona na poczet opłacenia 

innych wniosków” (3.) 
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W „Formularzu opłaty” po wskazaniu w „Forma zapłaty” – przelew, pojawi się dodatkowe okno, 

gdzie należy wprowadzić numer rachunku bankowego wpłacającego. 

 

 

W Formularzu opłaty, jedynymi nieobowiązkowymi polami do wypełnienia są: 

• Adres jednostki 

• Adres wpłacającego 

Pozostałe pola są obligatoryjne. 
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Jeśli wniosek zostanie w całości poprawnie wypełniony i gotowy do wysyłki, należy wprowadzić kod, 

który wyświetla się na obrazku oraz kliknąć przycisk „Wyślij”. 

 

 

 

 

UWAGA! Przepisując kod z obrazka należy pamiętać, aby wprowadzone znaki były takie same jak na 

obrazku, co oznacza, że znaczenie ma również wielkość liter. Jeśli kod zostanie błędnie przepisany – 

system zakomunikuje właściwy błąd. 

 

Po kliknięciu w przycisk „Wyślij” pojawi się ekran z informacją, że w celu dokończenia składania 

wniosku należy przejść do strony wskazanej w wiadomości e-mail, która zostanie przesłana na 

wskazany we wniosku adres. 

 

 

2.8.3. Wysyłanie wniosku MSIG-M3. 

 

W celu wysłania wniosku MSIG-M3 (Wniosek o przysłane Monitora Sądowego i Gospodarczego) 

należy wejść do zakładki „Wyślij do MSiG” i wybrać „MSIG-M3”. Na pierwszym ekranie pojawi się 

formularz, który składa się z pięciu części. 

 

UWAGA! Pola oznaczone gwiazdką są wymagane. Ich niewypełnienie nie pozwoli użytkownikowi 

przejść dalej. 

 

W Części A należy wypełnić dane, na które zostanie wystawiona faktura. 
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W Części B należy określić formę i liczbę zamówionych egzemplarzy Monitora Sądowego 

i Gospodarczego. W jednym wniosku można zamówić 3 różne monitory – należy wskazać numer 

monitora oraz rok (1.) – np. Numer monitora: 251, Rok: 2018. Po zaznaczeniu odpowiedniej formy, 

w jakiej ma zostać przesłany monitor, pojawi się okno, gdzie należy wprowadzić liczbę egzemplarzy 

(2.). Możliwe formy otrzymania Monitora Sądowego i Gospodarczego to: 

1. Płyta CD – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostanie nagrany na płytę CD 

2. Forma papierowa – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostaną przesłane pocztą na wskazany 

adres do korespondencji 

3. Plik dostarczony na skrzynkę Portalu MS – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostaną przesłane 

na profil w portalu PDI, korespondencja będzie widoczna w zakładce „Twoje wiadomości” 

4. Plik dostarczony na adres e-mailowy – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostaną przesłane na 

adres e-mail podany w formularzu 
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W Części C użytkownik wskazuje adres do wysyłki faktury. W tym miejscu można zaznaczyć czy 

dane do korespondencji dla wysyłki faktury mają być pobrane z części A, czy na inny adres. 

W przypadku wybrania „Inny”, rozwinie się dodatkowe pola do wpisania danych 

korespondencyjnych. 

 

 

W Części D użytkownik wskazuje adres do wysyłki monitora. W tym miejscu można zaznaczyć czy 

dane do korespondencji dla wysyłki monitora mają być pobrane z części A, czy na inny adres. 

W przypadku wybrania „Inny”, rozwinie się dodatkowe pola do wpisania danych 

korespondencyjnych (analogicznie jak w części C). 

 

W Części E należy wypełnić wymagane dane. 

 

 

UWAGA! W Części E w polu „E-mail” istnieje możliwość wskazania wielu adresów e-mailowych. 

Adresy muszą być oddzielone przecinkami np. adres1@adres1.pl,adres2@adres2.pl,adres3...) 

 

Dodatkowo, jeśli użytkownik zamawia monitor na płycie CD, można zaznaczyć czy zamówione 

egzemplarze elektroniczne na CD mają być nagrane na jednej płycie. Jeśli ten checkbox nie zostanie 

mailto:adres1@adres1.pl,adres2@adres2.pl,adres3
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zaznaczony, to każdy zamówiony egzemplarz Monitora Sądowego i Gospodarczego zostanie wysłany 

na oddzielnej płycie. 

 

Po wypełnieniu formularza z pierwszej strony, należy kliknąć przycisk „Dalej” – system przekieruje 

użytkownika do strony 2, gdzie w pierwszej kolejności należy pobrać właściwy plik z wnioskiem, 

klikając odnośnik „plik” (1.) w Kroku 1. Pobrany dokument należy podpisać wewnętrznym podpisem 

kwalifikowanym. Następnie podpisany dokument należy załączyć do systemu w Kroku 2. 

 

 

 

UWAGA! Załączany plik w Kroku 2 musi być w formacie .pdf, który może być podpisany 

w formacie: 

• .p7 

• .sig 

• .sdoc 

• .signPro 

• .XAdES 

• .xml 

 

UWAGA! System sprawdza czy załączany plik jest zgodny z plikiem, który został wygenerowany 

w korku 1. W przypadku wykrycia niezgodności system sygnalizuje błąd – „Błąd: niezgodność 

podpisanego pliku z oryginalnym plikiem (krok 1)”. 
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W części „Załączniki” należy: 

• Dodać dowód opłaty (1.) 

• Wypełnić formularz opłaty (2.) 

• Dodać oświadczenie, że wpłacona kwota nie została wcześniej zaliczona na poczet opłacenia 

innych wniosków” (3.) 

 

 

 

W „Formularzu opłaty” po wskazaniu w „Forma zapłaty” – przelew, pojawi się dodatkowe okno, 

gdzie należy wprowadzić numer rachunku bankowego wpłacającego. 
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W Formularzu opłaty, jedynymi nieobowiązkowymi polami do wypełnienia są: 

• Adres jednostki 

• Adres wpłacającego 

Pozostałe pola są obligatoryjne. 

 

Jeśli wniosek zostanie w całości poprawnie wypełniony i gotowy do wysyłki, należy wprowadzić kod, 

który wyświetla się na obrazku oraz kliknąć przycisk „Wyślij”. 

 

 

 

 

UWAGA! Przepisując kod z obrazka należy pamiętać, aby wprowadzone znaki były takie same jak na 

obrazku, co oznacza, że znaczenie ma również wielkość liter. Jeśli kod zostanie błędnie przepisany – 

system zakomunikuje właściwy błąd. 

 

Po kliknięciu w przycisk „Wyślij” pojawi się ekran z informacją, że w celu dokończenia składania 

wniosku należy przejść do strony wskazanej w wiadomości e-mail, która zostanie przesłana na 

wskazany we wniosku adres. 
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2.8.4. Wysyłanie formularza MSIG-M4. 

 

W celu wysłania wniosku MSIG-M4 (Formularz zamówienia prenumeraty dziennika urzędowego 

„Monitor Sądowy i Gospodarczy”) należy wejść do zakładki „Wyślij do MSiG” i wybrać „MSIG-

M4”. Na pierwszym ekranie pojawi się formularz, który składa się z pięciu części. 

 

 

UWAGA! Pola oznaczone gwiazdką są wymagane. Ich niewypełnienie nie pozwoli użytkownikowi 

przejść dalej. 

 

W Części A należy wskazać okres za jaki zamawia się prenumeratę MSiG. Należy określi datę od i do 

oraz wskazać formę, w jakiej ma zostać dostarczony monitor wraz z liczbą egzemplarzy. Możliwe 

formy otrzymania Monitora Sądowego i Gospodarczego to: 

1. Płyta CD – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostanie nagrany na płytę CD 

2. Forma papierowa – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostaną przesłane pocztą na wskazany 

adres do korespondencji 

3. Plik dostarczony na skrzynkę Portalu MS – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostaną przesłane 

na profil w portalu PDI, korespondencja będzie widoczna w zakładce „Twoje wiadomości” 

4. Plik dostarczony na adres e-mailowy – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostaną przesłane na 

adres e-mail podany w formularzu 
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W Części B należy wypełnić dane firmy, której dotyczy ogłoszenie w MSiG. Można wysłać wniosek 

dotyczący trzech różnych sygnatur. W celu wypełnienia danych kolejnego podmiotu należy zaznaczyć 

pole „Dodaj kolejną sygnaturę” (1.) – pojawią się kolejne pola do wypełnienia. 

 

 

W Części B należy wypełnić dane, na które zostanie wystawiona faktura. 
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W Części C użytkownik wskazuje adres do wysyłki faktury. W tym miejscu można zaznaczyć czy 

dane do korespondencji dla wysyłki faktury mają być pobrane z części A, czy na inny adres. 

W przypadku wybrania „Inny”, rozwinie się dodatkowe pola do wpisania danych 

korespondencyjnych. 

 

 

W Części D użytkownik wskazuje adres do wysyłki monitora. W tym miejscu można zaznaczyć czy 

dane do korespondencji dla wysyłki monitora mają być pobrane z części A, czy na inny adres. 

W przypadku wybrania „Inny”, rozwinie się dodatkowe pola do wpisania danych 

korespondencyjnych (analogicznie jak w części C). 

 

W Części E należy wypełnić wymagane dane Wnioskodawcy. 
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UWAGA! W Części E w polu „E-mail” istnieje możliwość wskazania wielu adresów e-mailowych. 

Adresy muszą być oddzielone przecinkami np. adres1@adres1.pl,adres2@adres2.pl,adres3...) 

 

Po wypełnieniu formularza z pierwszej strony, należy kliknąć przycisk „Dalej” – system przekieruje 

użytkownika do strony 2, gdzie w pierwszej kolejności należy pobrać właściwy plik z wnioskiem, 

klikając odnośnik „plik” (1.) w Kroku 1. Pobrany dokument należy podpisać wewnętrznym podpisem 

kwalifikowanym. Następnie podpisany dokument należy załączyć do systemu w Kroku 2. 

 

 

 

UWAGA! Załączany plik w Kroku 2 musi być w formacie .pdf, który może być podpisany 

w formacie: 

• .p7 

• .sig 

mailto:adres1@adres1.pl,adres2@adres2.pl,adres3


Portal Dostępowo-Informacyjny PDI 

Instrukcja użytkownika 
 

wersja 1.5 
 

   Strona 131 z 155 

   
 

• .sdoc 

• .signPro 

• .XAdES 

• .xml 

 

UWAGA! System sprawdza czy załączany plik jest zgodny z plikiem, który został wygenerowany 

w korku 1. W przypadku wykrycia niezgodności system sygnalizuje błąd – „Błąd: niezgodność 

podpisanego pliku z oryginalnym plikiem (krok 1)”. 

 

 

 

W części „Załączniki” należy: 

• Dodać dowód opłaty (1.) 

• Wypełnić formularz opłaty (2.) 

• Dodać oświadczenie, że wpłacona kwota nie została wcześniej zaliczona na poczet opłacenia 

innych wniosków” (3.) 
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W „Formularzu opłaty” po wskazaniu w „Forma zapłaty” – przelew, pojawi się dodatkowe okno, 

gdzie należy wprowadzić numer rachunku bankowego wpłacającego. 

 

 

W Formularzu opłaty, jedynymi nieobowiązkowymi polami do wypełnienia są: 

• Adres jednostki 

• Adres wpłacającego 

Pozostałe pola są obligatoryjne. 
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Jeśli wniosek zostanie w całości poprawnie wypełniony i gotowy do wysyłki, należy wprowadzić kod, 

który wyświetla się na obrazku oraz kliknąć przycisk „Wyślij”. 

 

 

 

 

UWAGA! Przepisując kod z obrazka należy pamiętać, aby wprowadzone znaki były takie same jak na 

obrazku, co oznacza, że znaczenie ma również wielkość liter. Jeśli kod zostanie błędnie przepisany – 

system zakomunikuje właściwy błąd. 

 

Po kliknięciu w przycisk „Wyślij” pojawi się ekran z informacją, że w celu dokończenia składania 

wniosku należy przejść do strony wskazanej w wiadomości e-mail, która zostanie przesłana na 

wskazany we wniosku adres. 
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2.8. Wysyłanie wniosków bez podpisu. 

W systemie PDI użytkownik ma możliwość wysłania wniosków MSIG-M2, M3, M4 oraz 

wyceny ogłoszenia bez konieczności logowania się do systemu i bez konieczności posiadania 

elektronicznego podpisu weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. 

 

 

 

2.8.1. Wysyłanie wyceny ogłoszenia bez podpisu. 

 

W celu wysłania wyceny ogłoszenia należy wejść do zakładki „Wycena ogłoszenia” oraz kliknąć 

przycisk „Przejdź do wyceny”. 
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W celu wypełnienia formularza wyceny należy kliknąć przycisk „Przejdź do wyceny”. 

 

 

W Części A należy wprowadzić: 

• nazwę podmiotu lub imię i nazwisko wnioskodawcy (pole obowiązkowe),  

• poprawny i aktywny adres e-mail, na który przyjdzie wycena (pole obowiązkowe) 

 

Następnie zaznaczamy czy: 

• ogłoszenie dotyczy toczącego się postępowania sądowego; 

• ogłoszenie zawiera znaki specjalne; 

• ma zostać sprawdzone, czy ogłoszenie zawiera wielokrotne spacje. 
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Jeśli ogłoszenie będzie dotyczyć toczącego się postępowania sądowego, należy wskazać nazwę sądu, 

w którym toczy się postępowanie oraz sygnaturę sprawy. 

 

 

 

W Części B należy wgrać plik z dysku lokalnego komputera z treścią ogłoszenia. 

 

UWAGA! Akceptowane formaty plików to: 

• .rtf 

• .doc 

• .docx 

• .txt 

• .odt 

 

W Części C można wskazać czy i w jakiej ilości użytkownik chce zamówić Monitor Sądowy 

i Gospodarczy. Można także wskazać formę, w jakieś MSiG ma zostać dostarczony. Po zaznaczeniu 

informacji, w jakiej formie ma zostać przesłany MSiG należy wpisać liczbę egzemplarzy. Możliwe 

formy otrzymania Monitora Sądowego i Gospodarczego to: 

1. Płyta CD – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostanie nagrany na płytę CD 

2. Forma papierowa – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostaną przesłane pocztą na wskazany 

adres do korespondencji 

3. Plik dostarczony na skrzynkę Portalu MS – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostaną przesłane 

na profil w portalu PDI, korespondencja będzie widoczna w zakładce „Twoje wiadomości” 
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4. Plik dostarczony na adres e-mailowy – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostaną przesłane na 

adres e-mail podany w formularzu 

 

 

 

Jeśli formularz wyceny jest już wypełniony i gotowy do wysyłki, należy wprowadzić kod, który 

wyświetla się na obrazku oraz kliknąć przycisk „Wyceń ogłoszenie”. 
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UWAGA! Przepisując kod z obrazka należy pamiętać, aby wprowadzone znaki były takie same jak na 

obrazku, co oznacza, że znaczenie ma również wielkość liter. Jeśli kod zostanie błędnie przepisany – 

system zakomunikuje właściwy błąd – „Wpisz poprawne znaki z przedstawionego rysunku”. 

 

 

 

Po kliknięciu w przycisk „Wyceń ogłoszenie” pojawi się ekran z informacją, że wycena zostanie 

dostarczona na wskazany adres e-mail w ciągu 10 minut. Na ekranie podany będzie także numer 

wyceny. 

 

2.8.2. Wysyłanie wniosku MSIG-M2 bez podpisu. 

 

W celu wysłania wniosku MSIG-M2 (Wniosek o przysłane Monitora Sądowego i Gospodarczego) 

należy wejść do zakładki „Wyślij do MSiG” i wybrać „MSIG-M2”. Na pierwszym ekranie pojawi się 

formularz, który składa się z pięciu części. 
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UWAGA! Pola oznaczone gwiazdką są wymagane. Ich niewypełnienie nie pozwoli użytkownikowi 

przejść dalej. 

 

W Części A należy wypełnić dane, na które zostanie wystawiona faktura. 

 

 

W Części B należy wypełnić dane firmy, której dotyczy ogłoszenie w MSiG. Można wysłać wniosek 

dotyczący trzech różnych sygnatur. W celu wypełnienia danych kolejnego podmiotu należy zaznaczyć 

pole „Dodaj kolejną sygnaturę” (1.) – pojawią się kolejne pola do wypełnienia. 
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W Części B należy także określić formę i liczbę zamówionych egzemplarzy Monitora Sądowego 

i Gospodarczego. Po zaznaczeniu odpowiedniej formy pojawi się okno, gdzie należy wprowadzić 

liczbę egzemplarzy. Możliwe formy otrzymania Monitora Sądowego i Gospodarczego to: 

1. Płyta CD – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostanie nagrany na płytę CD 

2. Forma papierowa – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostaną przesłane pocztą na wskazany 

adres do korespondencji 

3. Plik dostarczony na skrzynkę Portalu MS – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostaną przesłane 

na profil w portalu PDI, korespondencja będzie widoczna w zakładce „Twoje wiadomości” 

4. Plik dostarczony na adres e-mailowy – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostaną przesłane na 

adres e-mail podany w formularzu 
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W Części C użytkownik wskazuje adres do wysyłki faktury. W tym miejscu można zaznaczyć czy 

dane do korespondencji dla wysyłki faktury mają być pobrane z części A, czy na inny adres. 

W przypadku wybrania „Inny”, rozwinie się dodatkowe pola do wpisania danych 

korespondencyjnych. 

 

 

W Części D użytkownik wskazuje adres do wysyłki monitora. W tym miejscu można zaznaczyć czy 

dane do korespondencji dla wysyłki monitora mają być pobrane z części A, czy na inny adres. W 

przypadku wybrania „Inny”, rozwinie się dodatkowe pola do wpisania danych korespondencyjnych 

(analogicznie jak w części C). 

 

W Części E należy wypełnić wymagane dane Wnioskodawcy. 
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UWAGA! W Części E w polu „E-mail” istnieje możliwość wskazania wielu adresów e-mailowych. 

Adresy muszą być oddzielone przecinkami np. adres1@adres1.pl,adres2@adres2.pl,adres3...) 

 

Dodatkowo, jeśli użytkownik zamawia monitor na płycie CD, można zaznaczyć czy zamówione 

egzemplarze elektroniczne na CD mają być nagrane na jednej płycie. Jeśli ten checkbox nie zostanie 

zaznaczony, to każdy zamówiony egzemplarz Monitora Sądowego i Gospodarczego zostanie wysłany 

na oddzielnej płycie. 

 

Po wypełnieniu formularza z pierwszej strony, należy kliknąć przycisk „Dalej” – system przekieruje 

użytkownika do strony 2, gdzie w pierwszej kolejności należy sprawdzić poprawność wniosku, 

klikając odnośnik „Otwórz wniosek” (1.).  
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W części „Załączniki” należy: 

• Dodać dowód opłaty (1.) 

• Wypełnić formularz opłaty (2.) 

• Dodać oświadczenie, że wpłacona kwota nie została wcześniej zaliczona na poczet opłacenia 

innych wniosków” (3.) 

 

 

 

W „Formularzu opłaty” po wskazaniu w „Forma zapłaty” – przelew, pojawi się dodatkowe okno, 

gdzie należy wprowadzić numer rachunku bankowego wpłacającego. 
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W Formularzu opłaty, jedynymi nieobowiązkowymi polami do wypełnienia są: 

• Adres jednostki 

• Adres wpłacającego 

Pozostałe pola są obligatoryjne. 

 

Jeśli wniosek zostanie w całości poprawnie wypełniony i gotowy do wysyłki, należy wprowadzić kod, 

który wyświetla się na obrazku oraz kliknąć przycisk „Wyślij”. 

 

 

 

 

UWAGA! Przepisując kod z obrazka należy pamiętać, aby wprowadzone znaki były takie same jak na 

obrazku, co oznacza, że znaczenie ma również wielkość liter. Jeśli kod zostanie błędnie przepisany – 

system zakomunikuje właściwy błąd. 

 

Po kliknięciu w przycisk „Wyślij” pojawi się ekran z informacją, że w celu dokończenia składania 

wniosku należy przejść do strony wskazanej w wiadomości e-mail, która zostanie przesłana na 

wskazany we wniosku adres. 

 

 

2.8.3. Wysyłanie wniosku MSIG-M3 bez podpisu. 

 

W celu wysłania wniosku MSIG-M3 (Wniosek o przysłane Monitora Sądowego i Gospodarczego) 

należy wejść do zakładki „Wyślij do MSiG” i wybrać „MSIG-M3”. Na pierwszym ekranie pojawi się 

formularz, który składa się z pięciu części. 
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UWAGA! Pola oznaczone gwiazdką są wymagane. Ich niewypełnienie nie pozwoli użytkownikowi 

przejść dalej. 

 

W Części A należy wypełnić dane, na które zostanie wystawiona faktura. 

 

 

W Części B należy określić formę i liczbę zamówionych egzemplarzy Monitora Sądowego 

i Gospodarczego. W jednym wniosku można zamówić 3 różne monitory – należy wskazać numer 
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monitora oraz rok (1.). Po zaznaczeniu odpowiedniej formy, w jakiej ma zostać przesłany monitor, 

pojawi się okno, gdzie należy wprowadzić liczbę egzemplarzy (2.). Możliwe formy otrzymania 

Monitora Sądowego i Gospodarczego to: 

1. Płyta CD – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostanie nagrany na płytę CD 

2. Forma papierowa – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostaną przesłane pocztą na wskazany 

adres do korespondencji 

3. Plik dostarczony na skrzynkę Portalu MS – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostaną przesłane 

na profil w portalu PDI, korespondencja będzie widoczna w zakładce „Twoje wiadomości” 

4. Plik dostarczony na adres e-mailowy – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostaną przesłane na 

adres e-mail podany w formularzu 

 

 

 

 

 

W Części C użytkownik wskazuje adres do wysyłki faktury. W tym miejscu można zaznaczyć czy 

dane do korespondencji dla wysyłki faktury mają być pobrane z części A, czy na inny adres. 

W przypadku wybrania „Inny”, rozwinie się dodatkowe pola do wpisania danych 

korespondencyjnych. 
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W Części D użytkownik wskazuje adres do wysyłki monitora. W tym miejscu można zaznaczyć czy 

dane do korespondencji dla wysyłki monitora mają być pobrane z części A, czy na inny adres. 

W przypadku wybrania „Inny”, rozwinie się dodatkowe pola do wpisania danych 

korespondencyjnych (analogicznie jak w części C). 

 

W Części E należy wypełnić wymagane dane. 

 

 

UWAGA! W Części E w polu „E-mail” istnieje możliwość wskazania wielu adresów e-mailowych. 

Adresy muszą być oddzielone przecinkami np. adres1@adres1.pl,adres2@adres2.pl,adres3...) 

 

Dodatkowo, jeśli użytkownik zamawia monitor na płycie CD, można zaznaczyć czy zamówione 

egzemplarze elektroniczne na CD mają być nagrane na jednej płycie. Jeśli ten checkbox nie zostanie 

zaznaczony, to każdy zamówiony egzemplarz Monitora Sądowego i Gospodarczego zostanie wysłany 

na oddzielnej płycie. 

 

 

Po wypełnieniu formularza z pierwszej strony, należy kliknąć przycisk „Dalej” – system przekieruje 

użytkownika do strony 2, gdzie w pierwszej kolejności należy sprawdzić poprawność wniosku, 

klikając odnośnik „Otwórz wniosek” (1.).  
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W części „Załączniki” należy: 

• Dodać dowód opłaty (1.) 

• Wypełnić formularz opłaty (2.) 

• Dodać oświadczenie, że wpłacona kwota nie została wcześniej zaliczona na poczet opłacenia 

innych wniosków” (3.) 
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W „Formularzu opłaty” po wskazaniu w „Forma zapłaty” – przelew, pojawi się dodatkowe okno, 

gdzie należy wprowadzić numer rachunku bankowego wpłacającego. 

 

 

W Formularzu opłaty, jedynymi nieobowiązkowymi polami do wypełnienia są: 

• Adres jednostki 

• Adres wpłacającego 

Pozostałe pola są obligatoryjne. 
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Jeśli wniosek zostanie w całości poprawnie wypełniony i gotowy do wysyłki, należy wprowadzić kod, 

który wyświetla się na obrazku oraz kliknąć przycisk „Wyślij”. 

 

 

 

 

UWAGA! Przepisując kod z obrazka należy pamiętać, aby wprowadzone znaki były takie same jak na 

obrazku, co oznacza, że znaczenie ma również wielkość liter. Jeśli kod zostanie błędnie przepisany – 

system zakomunikuje właściwy błąd. 

 

Po kliknięciu w przycisk „Wyślij” pojawi się ekran z informacją, że w celu dokończenia składania 

wniosku należy przejść do strony wskazanej w wiadomości e-mail, która zostanie przesłana na 

wskazany we wniosku adres. 

 

 

2.8.4. Wysyłanie wniosku MSIG-M4 bez podpisu. 

 

W celu wysłania wniosku MSIG-M4 (Formularz zamówienia prenumeraty dziennika urzędowego 

„Monitor Sądowy i Gospodarczy”) należy wejść do zakładki „Wyślij do MSiG” i wybrać „MSIG-

M4”. Na pierwszym ekranie pojawi się formularz, który składa się z pięciu części. 
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UWAGA! Pola oznaczone gwiazdką są wymagane. Ich niewypełnienie nie pozwoli użytkownikowi 

przejść dalej. 

 

W Części A należy wskazać okres za jaki zamawia się prenumeratę MSiG. Należy określi datę od i do 

oraz wskazać formę, w jakiej ma zostać dostarczony monitor wraz z liczbą egzemplarzy. Możliwe 

formy otrzymania Monitora Sądowego i Gospodarczego to: 

1. Płyta CD – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostanie nagrany na płytę CD 

2. Forma papierowa – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostaną przesłane pocztą na wskazany 

adres do korespondencji 

3. Plik dostarczony na skrzynkę Portalu MS – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostaną przesłane 

na profil w portalu PDI, korespondencja będzie widoczna w zakładce „Twoje wiadomości” 

4. Plik dostarczony na adres e-mailowy – egzemplarz/egzemplarze Monitora zostaną przesłane na 

adres e-mail podany w formularzu 
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W Części B należy wypełnić dane, na które zostanie wystawiona faktura. 

 

 

 

 

W Części C użytkownik wskazuje adres do wysyłki faktury. W tym miejscu można zaznaczyć czy 

dane do korespondencji dla wysyłki faktury mają być pobrane z części A, czy na inny adres. 

W przypadku wybrania „Inny”, rozwinie się dodatkowe pola do wpisania danych 

korespondencyjnych. 

 

 

W Części D użytkownik wskazuje adres do wysyłki monitora. W tym miejscu można zaznaczyć czy 

dane do korespondencji dla wysyłki monitora mają być pobrane z części A, czy na inny adres. 

W przypadku wybrania „Inny”, rozwinie się dodatkowe pola do wpisania danych 

korespondencyjnych (analogicznie jak w części C). 

 

W Części E należy wypełnić wymagane dane Wnioskodawcy. 
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UWAGA! W Części E w polu „E-mail” istnieje możliwość wskazania wielu adresów e-mailowych. 

Adresy muszą być oddzielone przecinkami np. adres1@adres1.pl,adres2@adres2.pl,adres3...) 

 

Po wypełnieniu formularza z pierwszej strony, należy kliknąć przycisk „Dalej” – system przekieruje 

użytkownika do strony 2, gdzie w pierwszej kolejności należy sprawdzić poprawność wniosku, 

klikając odnośnik „Otwórz wniosek” (1.).  

 

 

 

 

W części „Załączniki” należy: 

• Dodać dowód opłaty (1.) 

• Wypełnić formularz opłaty (2.) 

• Dodać oświadczenie, że wpłacona kwota nie została wcześniej zaliczona na poczet opłacenia 

innych wniosków” (3.) 
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W „Formularzu opłaty” po wskazaniu w „Forma zapłaty” – przelew, pojawi się dodatkowe okno, 

gdzie należy wprowadzić numer rachunku bankowego wpłacającego. 

 

 

W Formularzu opłaty, jedynymi nieobowiązkowymi polami do wypełnienia są: 

• Adres jednostki 

• Adres wpłacającego 

Pozostałe pola są obligatoryjne. 
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Jeśli wniosek zostanie w całości poprawnie wypełniony i gotowy do wysyłki, należy wprowadzić kod, 

który wyświetla się na obrazku oraz kliknąć przycisk „Wyślij”. 

 

 

 

 

UWAGA! Przepisując kod z obrazka należy pamiętać, aby wprowadzone znaki były takie same jak na 

obrazku, co oznacza, że znaczenie ma również wielkość liter. Jeśli kod zostanie błędnie przepisany – 

system zakomunikuje właściwy błąd. 

 

Po kliknięciu w przycisk „Wyślij” pojawi się ekran z informacją, że w celu dokończenia składania 

wniosku należy przejść do strony wskazanej w wiadomości e-mail, która zostanie przesłana na 

wskazany we wniosku adres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


