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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projektowana nowelizacja ma na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmian wprowadzonych ustawą z dnia
26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 z
późn. zm.). Zauważa się potrzebę doprecyzowania i uściślenie obowiązujących regulacji, aby nie budziły wątpliwości
interpretacyjnych.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w § 5 ust. 2 - 3 oraz w § 6 ust. 6. Jednocześnie dodaje się § 6 ust. 5a.
Zmiana przepisu § 5 ust. 2 rozporządzenia, ma na celu wskazanie, że obowiązek uiszczenia opłat sądowych za pomocą
mechanizmów gwarantujących nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia pisma i identyfikację wnoszącego opłatę
sądową będzie dotyczył, po dniu 1 lipca 2021 r., wyłącznie postępowań rejestrowych o wpis do Krajowego Rejestru
Sądowego, zainicjowanych na skutek wniosku składanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którego
podstawę stanowi dokument sporządzony przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w tym systemie.
Projektowana treść przepisu § 5 ust. 3, uwzględnia faktyczny sposób uiszczania opłat w postępowaniach prowadzonych w
trybie S24.
Dodanie § 6 ust. 5a rozporządzenia, ma na celu usprawnienie identyfikacji dowodów wpłaty. W przypadku postępowań
prowadzonych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego nie będzie możliwości zamieszczenia na dowodzie wpłaty
albo jego kopii potwierdzonej własnoręcznym podpisem informacji, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę sądową za
wnoszone albo złożone pismo oraz wskazania sygnatury akt (zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia), ani też możliwości
wpisania w tytule wpłaty sygnatury akt sprawy (stosownie do § 6 ust. 4 rozporządzenia). Jeżeli informacje takie nie będą
wynikały wprost z tytułu wpłaty oznaczonego w treści dowodu wpłaty, problemem może okazać się przypisanie opłaty do
określonego wniosku lub innej czynności w konkretnym postępowaniu. Brak możliwości załączenia przez wnioskodawcę
oświadczenia w tym przedmiocie mógłby skutkować koniecznością ponownego uiszczenia opłaty oraz obciążać sądy
czynnościami związanymi ze zwrotem nienależycie opisanych wpłat. Aby zapobiec takiej sytuacji proponuje się, aby
niezbędne informacje – o ile nie będą wynikały wprost z tytułu wpłaty oznaczonego w treści dowodu wpłaty – mogły być
wskazywane w osobnym dokumencie składanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Zmiana przepisu § 6 ust. 6, ma na celu ograniczenie zakresu jego zastosowania wyłącznie do wniosków, o których mowa
w projektowanym § 5 ust. 2 rozporządzenia. Wyłączenie przepisów § 6 ust. 1-5a rozporządzenia powinno bowiem dotyczyć
wyłącznie wniosków składanych w tzw. trybie S24.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Z uwagi na szczegółowość proponowanych rozwiązań, odstąpiono od analizy prawnoporównawczej międzynarodowych
regulacji w przedmiotowej kwestii.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Podmioty dokonujące
wpisów do:
Rejestru przedsiębiorców;
Rejestru Stowarzyszeń,
Innych Organizacji
Społecznych i

Wielkość
66 523 – liczba spraw
wpływających dot. pierwszego
wpisu w rejestrze
przedsiębiorców
7 551 – liczba spraw

Źródło danych
MS-S20KRS
- Sprawozdanie
w sprawach
rejestrowych
za rok 2020

Oddziaływanie
Doprecyzowanie
regulacji
dotyczących sposobu uiszczania
opłat sądowych w sprawach
cywilnych

Zawodowych, Fundacji i
Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej

Strony postępowań w
elektronicznym
postępowaniu
upominawczym

wpływających dot. pierwszego
wpisu w rejestrze
Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i
Zawodowych, Fundacji i
Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej

1 998 484 – liczba
wpływających spraw ogółem w
elektronicznym postępowaniu
upominawczym

MS-S1e
SPRAWOZDANIE
w sprawach
cywilnych, prawa
pracy i
gospodarczych w
elektronicznym
postępowaniu
upominawczym za
rok 2019

Doprecyzowanie
regulacji
dotyczących sposobu uiszczania
opłat sądowych w sprawach
cywilnych

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie 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]
2
3
4 5 6
7
8
9
10
Łącznie (0-10)

(ceny stałe z 2021 r.)
0

1

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów publicznych.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa

0

1

Skutki
2

3

5

10

Łącznie (0-10)

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

W ujęciu
niepieniężnym

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

Brak wpływu.
Przedmiotowy projekt nie określa zasad podejmowania, wykonywania lub
zakończenia działalności gospodarczej, w związku z czym odstąpiono od analiz
i oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych, wskazanych w art.
66 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz.
1292, z późn. zm.).
Brak wpływu.

Dodatkowe
informacje, w tym
Projektowane zmiany nie będą miały wpływu na konkurencyjność gospodarki
wskazanie źródeł
przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców.
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Projektowane zmiany nie będą miały wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
inne:
Omówienie wpływu
Brak wpływu na pozostałe obszary.

informatyzacja
zdrowie

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Efekty wejścia w życie projektu będą natychmiastowe i nie wymagają pomiaru.
13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
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