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w odpowiedzi na pismo XI.815.34.2016.AK z dnia 26 października 2016 r. w sprawie
niedostępności dla osób niewidomych bazy internetowej Krajowego Rejestru Sądowego
znajdującej się pod adresem w\vw.ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwanie uprzejmie wyjaśniam,
że system

Centralnej Informacji,

którego

elementem jest

wyszukiwarka KRS

działa

od 1 stycznia 2000 r. i jest elementem złożonego systemu Krajowego Rejestru Sądowego.
W przypadku każdej zmiany niezbędna jest szczegółowa analiza obejmująca cały system KRS,
w której wyniku zostanie określony zakres modyfikacji, w szczególności elementy konfiguracji
niezbędne do wymiany w celu osiągnięcia pożądanego efektu. W wyniku analizy powstaje
specyfikacja wymagań oraz określa się koszt zmiany. W następnym etapie niezbędne jest
pozyskanie środków na wykonanie modyfikacji. Jest to proces czasochłonny i kosztochłonny
dlatego dla przypadków systemów działających legislator przewidział lex specialis §23
względem przepisu ogólnego (lex generalis) zawartego w §19 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,

minimalnych

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 526).
Uprzejmie informuję, że wymagania związane z konicznością realizacji przedmiotowego
Rozporządzenia są obecnie standardowo wpisywane do Opisów Przedmiotu Zamówienia dla
wszelkich systemów i aplikacji obejmujących dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego.
Obecnie trwa procedura pozyskania środków finansowych na modyfikacje systemu Centralnej
Informacji, które będą polegać między innymi na dostosowaniu interfejsu wyszukiwarki KRS
do potrzeb osób niewidomych, środki te będą pochodzić z programów europejskich.
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