
Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w 
sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Sprawiedliwości – ministerstwo wiodące 
 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Katarzyna Frydrych– Podsekretarz Stanu

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
sędzia Artur Grajewski – Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa 
Cywilnego
tel. 22 52 12 423
artur.grajewski@ms.gov.pl

Data sporządzenia
26.04.2021 r.

Źródło: 

art. 125 § 31 ustawy z dnia 17 listopada 1964 
r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.)

Nr w wykazie prac 

B563

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 125 § 31 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 
cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z póżn. zm.). Zgodnie z tym przepisem Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób wnoszenia pism procesowych za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, mając na względzie skuteczność wnoszenia pism, szczególne wymagania 
postępowań obsługiwanych przez ten system oraz ochronę praw osób wnoszących pisma.

Z dniem 1 lipca 2021 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 z poźn. zm.), na mocy której zmieniony zostanie art. 19 ustawy z dnia 20 
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 z późn. zm.). Zostanie z niego usunięte 
upoważnienie do wydania rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu składania wniosku o wpis do Rejestru spółki, której 
umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, oraz składania 
innych wniosków przez te spółki. Zmiana ta wynika z dążenia do umieszczenia przepisów o podobnej materii w jednym 
rozporządzeniu, zamiast kilku podobnych. Konieczne jest zatem wprowadzenie do przepisów zmienianego rozporządzenia 
regulacji dotyczących sposobu składania wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowę zawarto 
przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, a także innych wniosków o wpis 
dotyczący tych spółek na podstawie wzorców czynności udostępnionych w systemie teleinformatycznym, w tym o zmianę 
oraz rozwiązanie umowy spółki. 

Z tego samego względu celowe jest kompleksowe uregulowanie w zmienianym rozporządzeniu także sposobu wnoszenia 
pism procesowych w elektronicznym postępowaniu rejestrowym. 

Poza tym obecne regulacje wymagają dostosowania do faktycznej funkcjonalności systemu teleinformatycznego 
obsługującego postępowanie sądowe. W szczególności aktualizacji wymaga słowniczek pojęć w rozporządzeniu w sprawie 
sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.
Doprecyzowania wymaga sposób dokonania potwierdzenia wniesienia pisma, gdyż zgodnie z obecnie obowiązującymi 
przepisami, potwierdzenie takie otrzymuje wyłącznie użytkownik.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Przepisy zawarte dotychczas w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 r. 
w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do krajowego rejestru sądowego dotyczących spółek, których umowę 
zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 65) zostaną przeniesione do zmienianego rozporządzania.

Projekt kompleksowo ureguluje też sposób wnoszenia pism procesowych w elektronicznym postępowaniu rejestrowym. 
Przepisy obejmą wszystkie pisma kierowane do sądu rejestrowego, niezależnie od tego czy są wnioskami, czy też innymi 
pismami. Określona zostanie szczegółowo kolejność i sposób dokonywania czynności podejmowanych w celu skutecznego 
wniesienia pisma w tym postępowaniu, w tym także sposób wniesienia opłaty sądowej.
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Przewidziano wprowadzenie nowych, precyzyjnych i dostosowanych do funkcjonalności systemu teleinformatycznego 
obsługującego postępowanie sądowe definicji i pojęć używanych w rozporządzeniu, w szczególności: „podpisu 
elektronicznego”, „użytkownika”, „uwierzytelnienia”, „elektronicznego potwierdzenia wniesienia pisma”, czy też „konta”. 
Jednocześnie usunięte zostanie pojęcie „hasła”, gdyż nie jest ono używane w tekście rozporządzenia.

Ponadto projekt wprowadza zmianę przepisu dotyczącego potwierdzenia wniesienia pisma. Będzie ono automatycznie 
generowane przez system teleinformatyczny obsługujący postępowanie sądowe i umieszczane na koncie, z którego wniesiono 
pismo.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 

Projektowana regulacja ze względu na stopień jej szczegółowości nie była poddawana analizie prawnoporównawczej. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Obywatele RP
38,296  mln 

– wg danych na 
30.11.2020

GUS

Cudzoziemcy w Polsce
457 tys. 

– wg danych na 
01.01.2021 r. 

Urząd do Spraw 
Cudzoziemców

Sądy powszechne
Sądy apelacyjne - 11
Sądy okręgowe - 46
Sądy rejonowe - 318

MS

Przedsiębiorcy 563410 
– wg danych z 08.2020 r. KRS

Określenie zasad wnoszenia do sądów 
pism procesowych za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego

Operatorzy pocztowi 299 
– dane z 01.03.2021 r.

Rejestr 
Operatorów 
Pocztowych 

Projekt może wpłynąć negatywnie na 
wolumen rynku przesyłek listowych, 
wprowadzając rozwiązanie 
alternatywne w zakresie doręczenia 
przesyłek listowych przesyłanych do i 
od podmiotów publicznych.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w 
serwisie Rządowy Proces Legislacyjny z chwilą przekazania projektu do uzgodnień z członkami Rady Ministrów, zgodnie 
z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) 
i § 4 uchwały Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 
1006 z późn. zm.).
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z 2021 r.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0-10)
Dochody ogółem
budżet państwa
Wydatki ogółem
budżet państwa

Saldo ogółem



budżet państwa

Źródła finansowania 
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń

Koszty zostały uwzględnione w ocenie skutków regulacji sporządzanej na potrzeby projektu ustawy 
o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie 
UA27) – ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 z poźn. zm.).

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-

10)
duże 
przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw

W ujęciu 
pieniężnym
(w mln zł, 
ceny stałe z 
2021 r.)

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe, osoby 
niepełnosprawne oraz 
osoby starsze
duże 
przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw

Określenie zasad wnoszenia do sądów pism procesowych za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego. W przypadku operatorów pocztowych projekt może 
wpłynąć negatywnie na wolumen rynku przesyłek listowych, wprowadzając 
rozwiązanie alternatywne w zakresie doręczenia przesyłek listowych przesyłanych 
do i od podmiotów publicznych.

W ujęciu 
niepieniężnym

rodzina, obywatele, 
gospodarstwa 
domowe, osoby 
niepełnosprawne oraz 
osoby starsze

Projektowane rozporządzenie zmieni zasady składania pism procesowych za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, co wpłynie na kontakt obywateli z 
sądownictwem.

Niemierzalne
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń 
8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

 nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności).

 tak
 nie
 nie dotyczy

 zmniejszenie liczby dokumentów 
 zmniejszenie liczby procedur
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:      

 zwiększenie liczby dokumentów
 zwiększenie liczby procedur
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:      

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji. 

 tak
 nie
 nie dotyczy

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy 

Wejście w życie projektowanych regulacji nie wpłynie na rynek pracy.



10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne
 sytuacja i rozwój regionalny
 inne:      

 demografia
 mienie państwowe

 informatyzacja
 zdrowie

Omówienie wpływu Projektowane rozporządzenie zmieni zasady składania pism procesowych za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego.

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Efekty wejścia w życie projektowanego rozporządzenia będą natychmiastowe i nie wymagają pomiaru.

13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 
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