
  
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. 

Poz. 66 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 14 stycznia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych 

Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1025, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat są-

dowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 27, poz. 199, z późn. zm.
2)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2a otrzymuje brzmienie: 

„§ 2a. 1. W elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz w postępowaniu rejestrowym o wpis do Kra-

jowego Rejestru Sądowego dotyczący spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnio-

nego w systemie teleinformatycznym, opłaty sądowe uiszcza się wyłącznie za pomocą mechanizmów gwarantują-

cych nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia pisma i identyfikację wnoszącego opłatę, udostępnionych 

przez system teleinformatyczny obsługujący właściwe postępowanie. 

2. Jeżeli w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz w postępowaniu rejestrowym o wpis do Krajo-

wego Rejestru Sądowego dotyczący spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnio-

nego w systemie teleinformatycznym, osoba składająca pozew lub wniosek równocześnie składa więcej niż jedno pi-

smo podlegające opłacie, jest dopuszczalne jednoczesne uiszczanie sumy opłat od poszczególnych pism podlegają-

cych opłacie. 

3. System teleinformatyczny obsługujący elektroniczne postępowanie upominawcze oraz postępowanie reje-

strowe o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzor-

ca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, umożliwia wniesienie pisma podlegającego opłacie tylko 

po stwierdzeniu, że nastąpiło nieodwołalne zainicjowanie procedury opłacenia pisma.”; 

2) w § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  

„6. W elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz w przypadku złożenia sądowi rejestrowemu wniosku 

o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umo-

wy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, nie stosuje się ust. 1–5.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: C. Grabarczyk 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1296 i 1306 oraz z 2015 r. poz. 2 i 4. 
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 84, poz. 517, z 2009 r. Nr 221, poz. 1747 oraz 

z 2011 r. Nr 299, poz. 1775. 




