
INSTRUKCJA ZAŁOŻENIA KONTA W KRAJOWYM REJESTRZE ZADŁUŻONYCH 

 

KONTO DLA OSOBY FIZYCZNEJ: 

 

1) W celu założenia konta w Systemie KRZ należy uruchomić przeglądarkę internetową i 

otworzyć stronę pod adresem: https://prs.ms.gov.pl/krz oraz wybrać Portal 

Użytkowników Zarejestrowanych. 

2) Następnie należy kliknąć w pole „Zaloguj”, a w dalszej kolejności w pole „Rejestracja”, 

po czym wybrać jedną z dostępnych metod tworzenia konta: Krajowy Węzeł 

Identyfikacji Elektronicznej (poprzez profil zaufany, e-dowód lub moje ID) albo 

Kwalifikowany podpis elektroniczny. 

3) Dalej należy postępować zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie internetowej. 

4) Poniżej znajduje się link do instrukcji przygotowanej przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości, która krok po kroku opisuje proces założenia konta w KRZ dla osoby 

fizycznej (od str. 17 do str. 32): https://krz-info-

prod.apps.ocp.prod.ms.gov.pl/mthelp/MT_Podrecznik_uzytkownika_zarejestrowaneg

o.pdf. 

5) Do założenia konta niezbędne jest: określenie nazwy użytkownika, określenie adresu 

poczty elektronicznej do powiadomień, określenie hasła oraz złożenie podpisu 

zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego albo 

uwierzytelnieniu przez użycie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie 

identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji 

elektronicznej. 

 

KONTO DLA SPÓŁKI: 

 

1) W celu założenia konta dla spółki, należy zalogować się na założone wcześniej konto 

osoby fizycznej (patrz instrukcja KONTO DLA OSOBY FIZYCZNEJ) i przejść do 

zakładki „Moduł tożsamości”. Zakładka znajduje się w prawym górnym rogu okna. 

Następnie należy przejść do zakładki „ikona ustawień”. Po kliknięciu z prawej strony 

pojawi się ikona o nazwie „nawigacja”. 

2) Następnie należy wybrać zakładkę „Zarządzane konta podmiotów", kolejno „Opcje” 

oraz „Zgłoś potrzebę”. Wówczas rozwiną się kolejne zakładki, z których należy wybrać 

„Założenie konta podmiotu”.  

3) W kolejnym kroku wyświetli się dokument o nazwie „Zgłoszenie potrzeby założenia 

konta podmiotu”, który należy wypełnić zgodnie z danymi spółki, dla której tworzymy 

konto. W uzasadnieniu zgłoszenia należy wskazać, że konto zakładane jest na 

potrzeby korzystania z Krajowego Rejestru Zadłużonych (albo np. na potrzeby 

zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości/wniosku restrukturyzacyjnego).  

4) Zgłoszenie potrzeby założenia konta podmiotu powinno zawierać dane spółki takie jak 

w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

5) Gotowe zgłoszenie należy przekazać do weryfikacji, wybierając ikonę 

„Podsumowanie”, która pojawi się w prawym dolnym rogu.  

6) Do zgłoszenia należy załączyć dokument potwierdzający uprawnienia do reprezentacji 

spółki, dla której tworzone jest konto, (tj. odpis aktualny KRS) albo dokument 

pełnomocnictwa, gdy konto dla spółki zakłada pełnomocnik.  

7) Jeśli założenia konta dla spółki dokonuje pełnomocnik, konieczne jest dysponowanie 

pełnomocnictwem do zgłoszenia potrzeby w systemie KRZ, które musi być 

https://prs.ms.gov.pl/krz
https://krz-info-prod.apps.ocp.prod.ms.gov.pl/mthelp/MT_Podrecznik_uzytkownika_zarejestrowanego.pdf
https://krz-info-prod.apps.ocp.prod.ms.gov.pl/mthelp/MT_Podrecznik_uzytkownika_zarejestrowanego.pdf
https://krz-info-prod.apps.ocp.prod.ms.gov.pl/mthelp/MT_Podrecznik_uzytkownika_zarejestrowanego.pdf


opatrzone podpisem kwalifikowanym. Jeżeli pełnomocnictwo nie jest dokumentem 

elektronicznym podpisanym podpisem (podpisami) elektronicznym, to do potrzeby 

założenia konta trzeba załączyć jego cyfrowe odwzorowanie (skan). Oryginał takiego 

pełnomocnictwa należy następnie dostarczyć do Ministra Sprawiedliwości celem 

weryfikacji. Jeżeli zgłoszenia potrzeby założenia konta dokonuje pełnomocnik 

profesjonalny, to nie ma potrzeby dostarczenia oryginału pełnomocnictwa do Ministra 

Sprawiedliwości. 

8) Jeżeli zasady reprezentacji wymagają działania łącznego, to jedna z tych osób, 

dokonując zgłoszenia, musi posiadać pełnomocnictwo do zgłoszenia potrzeby 

założenia konta tego podmiotu udzielone przez pozostałe osoby uprawnione do 

reprezentacji spółki. Jeżeli pełnomocnictwo nie jest dokumentem elektronicznym 

podpisanym podpisem (podpisami) elektronicznym, to do potrzeby założenia konta 

trzeba załączyć jego cyfrowe odwzorowanie (skan). Oryginał takiego pełnomocnictwa 

należy następnie dostarczyć do Ministra Sprawiedliwości celem weryfikacji. 

9) Konto dla Spółki zostanie utworzone, wtedy gdy po zalogowaniu się do Portalu 

Użytkowników Zarejestrowanych Krajowego Rejestr Zadłużonych pojawi się okno z 

możliwością wybrania konta: albo konta osoby fizycznej albo konta spółki. Aby ustalić 

numer identyfikatora konta dla spółki, należy przejść do modułu „Moja tożsamość” 

umieszczonym w polu „Aplikacje” znajdującym się w prawnym górnym rogu.  


