
Warszawa, 19 maja 2022 r.       

Pani 

Magdalena Kuruś

Dyrektor

Zespołu do spraw Równego 

Traktowania

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Szanowna Pani Dyrektor,

w odpowiedzi na pismo znak: XI.815.34.2016.MWR z dnia 5 maja 2022 r., dotyczące 

zapytania o dostosowanie bazy internetowej Krajowego Rejestru Sądowego do potrzeb osób 

z niepełnosprawnością wzroku, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych 

Ministerstwa Sprawiedliwości uprzejmie informuje, co następuje.

Ministerstwo Sprawiedliwości, rozumiejąc pojęcie „baza internetowa Krajowego Rejestru 

Sądowego” jako komponenty systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Sądowego 

(KRS) umożliwiające dostęp i przeglądanie danych zawartych w rejestrze KRS, uprzejmie 

informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości dokłada wszelkich starań, aby zapewnić taki 

dostęp dla wszystkich zainteresowanych. Pierwszym z najważniejszych komponentów jest 

wyszukiwarka podmiotów zarejestrowanych w KRS. Ten komponent powstał w 2012 roku 

i podlegał zmianom wynikającym z potrzeb użytkowników. Ostatnią modyfikacją, która 

wynikała bezpośrednio z prośby osób niedowidzących było usunięcie blokady przeciwko 

automatom pobierającym masowo dane z  KRS tzw. „CAPTCHA”, co  sprowadzało się do 

przepisania znaków specjalnie zniekształconych graficznie. Ze względu na fakt, że cały KRS 

(w tym m.in.  baza danych KRS, centralny System Obsługi Wydziałów KRS, Repozytorium 

Akt Rejestrowych, API) został po 20 latach „przepisany” i przeniesiony na nowe technologie, 

dostęp do danych KRS stał się bezpieczniejszy i dlatego w czerwcu 2021 r. z wyszukiwarki 

KRS została usunięta CAPTCHA. Ponadto w listopadzie 2021 r. przeprowadzony został audyt 

bezpieczeństwa systemu KRS w tym zgodności portalu PRS z wymaganiami WCAG2.1. 

Na podstawie raportu z audytu zlecone zostały poprawki w systemie w celu wyeliminowania 

Departament Informatyzacji i Rejestrów 
Sądowych

   

DIRS-XX.053.1.2022

    



niedociągnięć w  komponentach KRS dotyczących wymagań WCAG2.1. W uzupełnieniu 

uprzejmie informuję, że do połowy 2022 r. na Portalu Rejestrów Sądowych (PRS) zostanie 

uruchomiona nowa wyszukiwarka KRS, która zastąpi „stary” produkt. Wymagania postawione 

przez Ministerstwo Sprawiedliwości wykonawcy systemu Portal Rejestrów Sądowych 

zapewnią zgodność ze standardami WCAG 2.1. Przeprowadzony został również audyt 

zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych przy pomocy listy kontrolnej przygotowanej 

przez KPRM. Na podstawie tych informacji przygotowano deklarację dostępności dla strony 

https://prs.ms.gov.pl .

Jednocześnie chciałbym bardzo podziękować za Państwa aktywność w przedmiotowym 

zakresie i jednocześnie zapewnić, że kierowany przez mnie Departament Informatyzacji i 

Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości będzie stale doskonalił swoje rozwiązania 

teleinformatyczne również w taki sposób, aby spełniać potrzeby osób z niepełnosprawnością 

wzroku.

Z wyrazami szacunku

Zbigniew Wiśniewski

Dyrektor

Departament Informatyzacji i Rejestrów 

Sądowych
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:
Biuro Ministra Ministerstwa Sprawiedliwości.

https://prs.ms.gov.pl/

		2022-05-19T20:58:16+0000
	Zbigniew Dariusz Wiśniewski




