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Kluczowe priorytety polskich kancelarii / działów prawnych z 
perspektywy prawników*



Korzyści, które można osiągnąć dzięki narzędziom IT według 
badanych*



Wiele źródeł danych / 
rozproszenie informacji

• od klienta,
• z KRS oraz z urzędów,
• wzorce / szablony dokumentów

do wypełnienia

Dokumenty na papierze / skany
• Uchwały
• Umowy
• Protokoły
• Pełnomocnictwa
• Zgody
• Oświadczenia

Wyzwanie 1 – gromadzenie danych

s24

1.

2.



Integracja ze źródłami danych

Centralizacja danych

Cyfryzacja

s24

Rozwiązanie

1.

2.

3.



Strata czasu na ręcznym wykonywaniu czynności
dających się zautomatyzować

Błędy wynikające z nieuwagi, literówek, stresu, 
pośpiechu

Niedokonanie czynności – pominięty termin

Zwroty wniosków z KRS – nawet półroczne 
okresy rejestracyjne w czasie pandemii

Wyzwanie 2 – brak automatyzacji powtarzających się 
czynności

1.

2.

3.

4.



Generowanie dokumentów

• Wnioski do KRS, Zgłoszenia (np. CRBR), Zgody i

Pełnomocnictwa, Uchwały organów spółki,

Załączniki, Instrukcje

Kompletowanie obowiązkowych zestawów 

dokumentów do każdego typu wniosku

Wysyłka do KRS

Automatyczne zawiadomienie interesariuszy (email

lub list)

Przypomnienia o mijających terminach

Rozwiązanie

1.

2.

3.

4.

5.



Niezdefiniowane procesy

Dane rozproszone

Brak przejrzystości

Brak analityki

Wyzwanie 3 – trudność w analizie i nadzorowaniu

1.

2.

3.

4.



Zaawansowane raporty

Historia zdarzeń / operacji (np. zmiany w KRS,

wpisy do księgi)

Kontrasygnata

Monitoring statusów

Symulacje

• dywidenda

• głosowanie

Rozwiązanie

1.

2.

3.

4.

5.



Niezgodność z regulacjami

Brak pewności ostatecznej formy 
dokumentu

Fałszerstwa

Cyfrowa archiwizacja dla klientów 
bez przechowywania papieru

Bezpieczne udostępnianie treści 
klientom

Wyzwanie 4– zabezpieczenie dokumentów w obrocie 
gospodarczym

1.

2.

3.

4.

5.



Cyfryzacja

Chmura dokumentów

Blockchain

Rozwiązanie

1.

2.

3.



Wizja CyfrowaSpółka

3. GENEROWANIE DOKUMENTÓW
(wniosków, uchwał, załączników i innych)

4. WYSYŁKA do KRS 
(według instrukcji) i interesariuszy

5. RAPORTOWANIE
(statusów oraz stanu bieżącego)

1. IMPORT

6. ANALITYKA

2. EWIDENCJA oraz CYFROWE UTRWALENIE

Dane od klienta Dane z KRS Wzorce dokumentów

+ +



Ograniczenie ryzyka błędów 
i odpowiedzialności

Ograniczenie czasu i kosztów

dzięki:

Korzyści dla prawników

Cyfryzacja Automatyzacja Walidacja

1.

2.



[Q1-21] Przepływ dokumentów

[Q2-21] Prosta Spółka Akcyjna

[Q2-21] Obsługa Zgromadzeń Wspólników

[Q1-21] Generowanie wniosków do KRS

Księga Udziałów i Akcji

Zgłoszenie do CRBR 

Korespondencja masowa

Repozytorium dokumentów

Raporty

Kontrasygnata

Import danych z KRS

Ewidencja wpisów w księdze

[Q1-21] Przypomnienia o terminach

Mapa drogowa rozwoju aplikacji

gotowe

planowane



Jedna z najbardziej doświadczonych spółek tworzących oprogramowanie na zamówienie w Polsce.

Słuchamy naszych klientów, doradzamy i stawiamy na długofalową, partnerską współpracę.

Korzystamy z najnowszych technologii m. in. AI / ML i Blockchain aby tworzyć wartość dla klientów.

O naszej firmie

30+ lat
doświadczenia

200+ 
zrealizowanych projektów

50+ osób 
na pokładzie

1 500 000+ 
użytkowników końcowych

Certyfikat ISO
90001:2008



Wypełnij ankietę: link

Napisz lub zadzwoń do nas i umówmy się na spotkanie: 

mikolaj.glinka@cross.pl i tomasz.rabong.@cross.pl

Skorzystaj z darmowego dostępu dla LegalTech Polska (zadzwoń 

lub wyślij nam email)

Przetestuj aplikację: https://cyfrowaspolka.pl

Wasze zdanie jest dla nas bardzo ważne. Zapraszamy do dyskusji i do używania 

oprogramowania. Jesteśmy dostępni w przypadku pytań lub potrzeby wparcia w 

trakcie testów. Dzwońcie i piszcie.

Call To Action

1.

2.

3.

4.

https://forms.gle/2eQWFjThL4MF4UoA6
mailto:mikolaj.glinka@cross.pl
mailto:tomasz.rabong.@cross.pl
https://cyfrowaspolka.pl/


Przyjazny 
interfejs graficzny



Przyjazny 
interfejs graficzny



Przyjazny 
interfejs graficzny



Moduł Zarząd - Wsparcie obiegu dokumentów



Dziękujemy za uwagę 

Zapraszamy 
do dyskusji i kontaktu:

tomasz.rabong@cross.pl, tel. 883 433 789
mikolaj.glinka@cross.pl, tel. 509 399 611

www.crossbm.com


