
Aby zamówić dokument z KRK tzw. niekaralność, zapoznaj się z procedurą pozyskania tego dokumentu.  

W tym celu kliknij w „pokaż” w komunikacie 

 

Po kliknięciu pokaz pojawi się informacja  

 

 

Zwróć uwagę iż cena podawana w formularzu zamówienia zmienia się w zależności od tego co zaznaczysz. 

Głównie chodzi o rodzaj wysyłki dokumentu oraz opcje dodatkowe.

 

W pierwszej kolejności kliknij pole „Zamawiam zaświadczenie” oraz podaj ilość sztuk zamawianego 

dokumentu. To pole jest istotne z trzech powodów:  

1. Wyrażasz swoją wole na zamówienie dokumentu,  

2. Na podstawie Twojej woli naliczana jest opłata za dokument 

3. System nie przepuści Cię dalej bez zaznaczenia tego pola.  

Bez kliknięcia pola „zamawiam zaświadczenie” system pokaże tylko kwoty za wysyłkę dokumentu oraz 

ewentualne opcje dodatkowe.  Dopiero w kroku drugim procesu zamawiania pojawi się prawidłowa kwota.  

Klikając pole „Zamawiam zaświadczenie” widzisz na bieżąco zmieniającą się kwotę w zależności od tego co 

zostało wybrane. 

 



Następnie podaj dane niezbędne do uzyskania dokumentu z KRK 

Wymagane są wszystkie pola.  

1. Nazwisko rodowe to takie z jakim się urodziłeś/aś 

2. Nazwisko przybrane to, to, na jakie Twoje rodowe zostało zmienione, np. poprzez ślub i przyjęcie 

nazwiska partnera. 

3. Nazwisko rodowe matki to, to, z jakim się urodzila. 

4. Email – sprawdź czy nie wystąpiła literówka. Na ten adres otrzymasz potwierdzenie zamówienia, 

pełnomocnictwo, informację o zrealizowaniu zamówienia. 

5. Telefon komórkowy – sugerujemy aby wpisać nr telefonu komórkowego bowiem na ten numer 

otrzymasz SMS z informacją o złożeniu zamówienia, o jego zrealizowaniu. Na ten numer będzie 

dzwonił kurier jeśli wybierzesz dostarczenie dokumentu przez kuriera.  

 

Podaj rodzaj danych jakie mają być podane. Najczęściej wybierana jest „kartoteka karna”. Możesz wybrać 

wszystkie. Nie ma to wpływu na cenę usługi. 

 

 



Pełnomocnictwo 

Na samym początku w procedurach pozyskania dokumentu z KRK zostałeś/aś poinformowany/a iż do 

pozyskania dokumentu z KRK niezbędne jest pełnomocnictwo. Tutaj ponownie o tym informujemy. 

W polu „zamawiam kuriera” możesz zamówić kuriera aby odebrał od Ciebie podpisany dokument. Wówczas 

nie musisz iść samemu na pocztę aby wysłać do Nas pełnomocnictwo. Jeśli klikniesz zamawiam kuriera, 

pojawią się pola do wpisania danych adresowych gdzie ma przyjechać kurier.  Na ostatniej stronie 

przedstawiono przykładowy wzór pełnomocnictwa. 

 

Opcje dodatkowe 

Jeżeli chcesz aby przetłumaczyć dokument na dany język to tutaj możesz kliknąć daną opcję, wybrać język 

tłumaczenia i dokument zostanie przetłumaczony. 

Jeżeli dokumentem będziesz się posługiwać w innym kraju, prawdopodobnie będziesz potrzebować 

apostille lub legalizację. Dokumentu urzędowe przedstawiane w urzędach innych krajów winny posiadać 

apostille lub legalizację.  Wybór ma wpływ na cenę usługi. 

 

Wybierz rodzaj dostarczenia dokumentu 

1. List polecony priorytet – otrzymujesz papierowy oryginał dokumentu 

2. Aktualnie współpracująca firma kurierska – otrzymujesz papierowy oryginał dokumentu 

3. Email – link – otrzymujesz skan papierowego oryginału dokumentu 

4. Email + list - – otrzymujesz skan papierowego oryginału dokumentu a następnie oryginał 

papierowy. 



Wybór opcji ma wpływ na cenę usługi.

 

Jeżeli wybrałeś/aś dostarczenie dokumentu w formie papierowej, 1,2 lub 4 to zaznacz to pole i podaj adres 

do wysyłki dokumentu. Adres do wysyłki może być inny niż adres Twojego zamieszkania. Wpisz po prostu 

adres pod który chcesz aby dokument został dostarczony. Urząd, zakład pracy, firma, dom, etc. 

 

 

Kwota do zapłaty. 

Podana tutaj kwota będzie się zmieniać w zależności od tego co wybierzesz w formularzu zamówienia.  Na 

cenę usługi mają wpływ : 

1. pole zamawiam zaświadczenie oraz ilość sztuk 

2. Opcje dodatkowe – opcje dobrowolne 



3. Rodzaj wysyłki dokumentu 

4. Informacja / adnotacja na kopercie wkładka do przesyłki - opcja dobrowolna 

 Zgody 

Zgody są wymagane i bez nich system nie przepuści Cie do kolejnego kroku. Jeżeli nie wyrażasz na nie 

zgody, nie składaj zamówienia. Pamiętaj że składając zamówienie wyrażasz zgodę na rozpoczęcie usługi 

przed terminem odstąpienia od umowy a tym samym prawo do jej odstąpienia Ci nie przysługuje. 

 

Jeżeli wszystko w formularzu się zgadza i został on wypełniony prawidłowo kliknij „DALEJ krok2” 

Jeżeli z jakichkolwiek powodów cena w powyższym formularzu się nie pojawiła to prawdopodobnie brak w 

Twojej przeglądarce obsługi „Java”. Nie musisz nic robić, cena pojawi się w kolejnym kroku.  

 

 

 

 



KROK 2 

W kolejnym kroku składania zamówienia zobaczysz numer / kod Swojego zamówienia. Otrzymasz go na 

podany adres e-mail oraz SMS. 

 

Po prawej stronie zobaczysz informację 

 

Poniżej pojawią się dane które zostały przez Ciebie wpisane w formularzu zamówienia. Sprawdź czy 

wszystko się zgada. Jeśli nie cofnij i popraw wpisane dane. 



 

Kolejny raz przypominamy o pełnomocnictwie. Jeśli zamówiłbyś kuriera do odbiór pełnomocnictwa, 

informacja ta będzie nieco inna. 

 

 

 



Jeżeli w formularzu zamówienia wybrano opcje dodatkowe, to tutaj je ponownie zobaczysz jako wybrane. 

 

Twoje dane jako zleceniodawcy 

 

Wybrany przez Ciebie rodzaj wysyłki dokumentu 

 

Oraz dane adresowe na jakie ma zostać wysłana przesyłka. 

 

Raz jeszcze płatność – tyle zapłacisz. 

 



Tutaj pojawiają się Twoje zgody, czyli to na co wyraziłeś/aś zgodę. 

Jeżeli wszystko się zgadza kliknij „Dalej – zamówienie z obowiązkiem zapłaty – KROK 3 z 4” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KROK 3 

Ponowne przypomnienie o pełnomocnictwie 

 

Tutaj kliknij i pobierze pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo przyjdzie również na Twój adres email podany w 

formularzu zamówienia. Gdyby coś się stało, to masz możliwość wygenerowania nowego pełnomocnictwa 

tutaj  https://rejestryonline.pl/wydrukuj-pelnomocnictwo-do-krk/  

  

Jeszcze raz pojawia się numer Twojego zamówienia. Numer ten również przyjdzie w potwierdzeniu złożenia 

zamówienia na email ora SMS 

 

Ponownie pojawia się kwota do zapłaty oraz ponowna informacja o tym iż „Wyrazasz zgodę na rozpoczęcie 

usługi przed terminem odstąpienia od umowy (14 dni – (data obecna +14 dni)) regulamin. Oraz przyjmujesz 

do wiadomości, że rozpoczęcie świadczenia po wyrażeniu zgody powoduje utratę prawa do odstąpienia od 

umowy  



 

Oraz przyciski do opłacenia zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przykładowy wygląd pełnomocnictwa 

 

 


