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Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 
2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415, dalej –
„Rozporządzenie ws. PŚD”) zamawiający może 
zażądać (a w postępowaniach o wartości równej 
lub przekraczającej progi unijne - żąda), by 
wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, o których 
mowa w:

art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, 

• art. 108 ust. 4 

• art.  109 ust. 1 pkt 2 lit. a

• art.  109 ust. 1 pkt 2 lit. b (w zakresie ukarania 
za wykroczenie, ze które wymierzono karę 
aresztu) 

• 109 ust. 1 pkt 3 (w zakresie dotyczącym 
skazania za przestępstwo lub ukarania karą 
aresztu)

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1129 z późn. zm.) przedstawił informację z 
Krajowego Rejestru Karnego (dalej - „Informacja 
z KRK”).

Informacja z KRK, co jednoznacznie wynika z 
przepisu  § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia ws. PŚD, 
powinna zostać sporządzona nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed jej złożeniem zamawiającemu (a 
nie przed upływem terminu składania ofert). 

Informacja z KRK jest 
podmiotowym 
środkiem 
dowodowym 
dotyczącym zarówno 
obligatoryjnych, jak i 
fakultatywnych 
podstaw wykluczenia

Cel przedkładania Informacji z KRK

Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni



3

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia z 24 maja 
2020 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1709 z późn. zm., 
dalej - „ustawa o KRK”) każdej osobie 
fizycznej i każdemu podmiotowi 
zbiorowemu przysługuje prawo do 
uzyskania informacji, czy jego dane osobowe 
zgromadzone są w Krajowym Rejestrze 
Karnym (dalej - „KRK”). 

Informacja z KRK może zostać wydana 
wnioskodawcy:

• jako dokument sporządzony 
w formie pisemnej,

• jako dokument sporządzony 
w postaci elektronicznej. 

Informacja z KRK o osobie fizycznej 
powinna zawierać:

1) dane identyfikujące osobę,

2) dane osobowe w zakresie objętym 
zapytaniem lub wnioskiem albo 
stwierdzenie, że osoba nie figuruje w 
KRK,

3) datę wydania, 

4) nazwisko i imię oraz podpis osoby 
upoważnionej do jej wydania,

5) pieczęć urzędową.

Informacja z KRK o podmiocie 
zbiorowym powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu zbiorowego i jego 
siedziby,

2) dane o podmiocie zbiorowym w 
zakresie objętym zapytaniem lub 
wnioskiem albo stwierdzenie, że 
podmiot zbiorowy nie figuruje w KRK 

3) dane z pkt 3)-5) powyżej

Informacja z KRK

Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni

Zakres informacji
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Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o KRK, 
w przypadku złożenia zapytania lub wniosku za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego 
Informacja z KRK o osobie albo o podmiocie 
zbiorowym są składane i doręczane za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego.  

Przepis art. 20 ust. 5 ustawy o KRK precyzuje, że 
Informacja z KRK doręczana za pośrednictwem  
systemu teleinformatycznego jest opatrywana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem osobistym, podpisem zaufanym osoby 
upoważnionej do ich wydania albo kwalifikowaną 
pieczęcią elektroniczną. 

W praktyce wnioskodawcy zostaną doręczone 
pliki:

• plik XML zawierający treść Informacji z KRK, 
czyli informacje o danych dotyczących osoby czy 
podmiotu zbiorowego, ujawnione w KRK. 

• plik zewnętrznego kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego, podpisu zaufanego albo 
pieczęci elektronicznej    którym opatrzono 
plik XML 

W celu walidacji Informacji z KRK przedłożonej w 
oryginale w formie elektronicznej zamawiający 
powinien wygenerować wizualizację pliku XML 
korzystając ze strony internetowej 
https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web/visualize  

Informacja z KRK w 
formie elektronicznej =
plik XML + plik 
odpowiedniego podpisu 
albo pieczęci 
elektronicznej

Forma elektroniczna Informacji z KRK

Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni
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Z przepisu § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 
informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) wynika, że gdy 
Informacja z KRK została sporządzona przez 
upoważniony organ w oryginalnie jako: 

• dokument elektroniczny wykonawca 
powinien przedłożyć zamawiającemu ten 
dokument (tj. oryginał dokumentu 
elektronicznego, jaki otrzymał od organu 
upoważnionego obejmujący plik XML oraz plik 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 
podpisu zaufanego albo osobistego albo plik 
pieczęci elektronicznej),

• dokument w postaci papierowej 
wykonawca powinien przedłożyć 
zamawiającemu cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone:

• w postępowaniach o wartości równej 
lub przekraczającej progi unijne -
kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, 

• w postępowaniach o wartości mniejszej 
niż progi unijne  - kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym 

poświadczające zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem 
w postaci papierowej. 

Informacja z KRK 
może zostać 
sporządzona 
w oryginale jako:
• dokument 

elektroniczny,
• dokument w postaci 

papierowej 

Przedłożenie Informacji z KRK

Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni
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