
1. Aby założyć konto, odwiedzamy stronę portalu KRZ: 
 

https://krz-ext.ms.gov.pl/ 
 
instrukcja jak założyć konto w KRZ w zależności od sposobu uwierzytelnienia znajduje 
się pod poniższymi linkami: 
 

• https://www.gov.pl/attachment/685f662c-2705-4f91-a499-46d610d1fcc7 
• https://www.gov.pl/attachment/76448214-4db9-489e-93ee-ab2fdf96beab 
• https://www.gov.pl/attachment/88318d66-0a8e-4edf-a097-b93705806852 
• https://www.gov.pl/attachment/182412b8-3ce8-4a9d-9fe0-fb1a006a2109 

 
2. Po zalogowaniu wybieramy portal użytkowników zarejestrowanych: 

 
 

 
3. I. SPOSÓB GŁOSOWANIA – PRZESŁANIE SKANU KARTY PRZEZ SYSTEM KRZ 

 
3.1. Wypełniamy kartę do głosowania przesłaną w formie papierowej przez nadzorcę, po 

czym skanujemy ją do pliku [pdf, jpg, png] 
3.2. przechodzimy do katalogu dokumentów i wybieramy „wyszukaj wzór pisma” 



 
 



3.3. W wyszukiwarce wpisujemy „pismo inne” i klikamy „utwórz” 

 
3.4. Wypełniamy dane pisma jak poniżej pamiętając o właściwej sygnaturze akt:  

 
 



3.5. Zaznaczamy organ - w tym wypadku nadzorcę układu (dane uzupełnią się 
automatycznie) 

 
 



3.6. Następnie podajemy dane wierzyciela oraz (jeżeli występuje) pełnomocnika: 

 



 
3.7. Uzupełniamy treść wniosku oraz ewentualnie uzasadnienie, dodając jako załączniki 

pełnomocnictwo lub inne umocowanie (np. odpis z KRS), oraz skan karty do 
głosowania.

 
3.8. Następnie przechodzimy do zakładki „skrzynka przesyłek” 

 



3.9. Podpisujemy przygotowane pismo i następnie wysyłamy. 

 
  



4. II. i III. SPOSÓB GŁOSOWANIA – POBRANIE WZORU KARTY Z AKT KRZ  
 

4.1. Aby pobrać wzór karty do głosowania należy uzyskać dostęp do akt KRZ wnioskując 
do nadzorcy układu, za pomocą dokumentu „pismo inne” - analogicznie jak w punkcie 
3.3: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2. Wniosek wypełniamy i wysyłamy analogicznie jak w punktach 3.5-9, koniecznie 
w treści wniosku podając Identyfikator użytkownika, który możemy znaleźć klikając 
w swój login na stronie KRZ: 

 
4.3. Po uzyskaniu dostępu do akt pobieramy plik karty do głosowania, wypełniamy zgodnie 

z wzorem przesłanym w formie papierowej przez nadzorcę, podpisujemy podpisem 
elektronicznym i załączamy do pisma, które wysyłamy korzystając z katalogu 
dokumentów i dokumentu „pismo inne” analogicznie jak w punktach 3.5-9. 

 
4.4. Trzecim sposobem przesłania karty jest pobranie pliku karty do głosowania z akt, 

wypełnienie zgodnie z przesłanym papierowo przez nadzorcę wzorem, stworzenie 
pisma analogicznie jak w punktach 3.5-9 z tą różnicą, że zamiast załączania 
podpisanego pliku z kartą do głosowania - kopiujemy i wklejamy treść karty do pola 
„treść wniosku/pisma”, po czym podpisujemy i wysyłamy stworzone pismo. 


