Projekt z dnia 29 stycznia 2018 r.
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A S P R AW I E D L I W O Ś C I
z dnia ………………………… 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w
systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe
Na podstawie art. 126 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie
trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym
postępowanie sądowe (Dz. U. poz. 637 i z 2017 r. poz. 267 oraz 1699) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą konto w
systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;”,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)

nazwie

użytkownika

–

rozumie

się

przez

to

niepowtarzalne

i

przyporządkowane do użytkownika dane wykorzystywane przez użytkownika
do

uwierzytelnienia

w

systemie

teleinformatycznym

obsługującym

postępowanie sądowe, a w przypadku nazwy użytkownika konta służącego do
wnoszenia pism procesowych w postępowaniu rejestrowym – podany przez
użytkownika adres poczty elektronicznej;”.
c) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) podpisie elektronicznym – rozumie się przez to kwalifikowany podpis
elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP.”;
2) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:
„§ 7a. 1. Konto służące do wnoszenia pism procesowych w postępowaniu
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2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca określa adres poczty
elektronicznej oraz hasło.
3. Wnioskodawca podpisuje wniosek podpisem elektronicznym. Dane w zakresie
tożsamości wnioskodawcy są pobierane z jego podpisu elektronicznego i automatycznie
zapisywane na koncie.”;
3) w § 8 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Użytkownik konta służącego do wnoszenia pism w postępowaniu rejestrowym
może aktualizować dane w zakresie tożsamości użytkownika oraz adresu poczty
elektronicznej, a także zmienić hasło. Do wniosku o aktualizację danych w zakresie
tożsamości użytkownika oraz adresu poczty elektronicznej stosuje się odpowiednio § 7a
ust. 3.”.
§ 2. Konta w systemie teleinformatycznym służącym do obsługi zawiązania i
dokonywania innych czynności dotyczących spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca
umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, założone na podstawie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 231 § 6, art. 1061 § 6 oraz art. 1571 § 6 – ustawy
z dnia 15 stycznia 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577), stają się
kontami w rozumieniu rozporządzenia zmienianego w § 1, po dokonaniu aktualizacji danych
w zakresie tożsamości użytkownika, o której mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia zmienianego
w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
w porozumieniu
MINISTER CYFRYZACJI
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UZASADNIENIE
Zmiana rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie
trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym
postępowanie sądowe (Dz. U. poz. 637 i z 2017 r. poz. 267 i 1699) jest podyktowana
koniecznością uwzględnienia w nim regulacji dotyczących zakładania i udostępniania konta
w postępowaniu rejestrowym. Obecnie materia ta jest uregulowana w aktach wykonawczych
wydanych na podstawie delegacji zawartych w art. 231 § 6, art. 1061 § 6 oraz art. 1571 § 6
ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577).
Wymienione przepisy upoważniają Ministra Sprawiedliwości do określenia, w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, w drodze rozporządzenia trybu zakładania
konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i
podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki jawnej, spółki
komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca
umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym.
W ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
oraz niektórych innych ustaw (ustawa skierowana do rozpatrzenia przez Senat) przewiduje się
uchylenie powyższych upoważnień i uregulowanie procedury zakładania i udostępniania
konta w postępowaniu rejestrowym w akcie wykonawczym wydanym na podstawie art. 126 §
6 Kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten upoważnia Ministra Sprawiedliwości, aby
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określił, w drodze
rozporządzenia, tryb zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym, za
pomocą którego można wnosić pisma procesowe, z uwzględnieniem sprawności
postępowania, ochrony praw stron postępowania oraz możliwości składania jednorazowo
wielu pism. Ogólna redakcja tego przepisu pozwala na uregulowanie w jednym akcie
wykonawczym sposobu zakładania i udostępniania konta we wszystkich postępowaniach
cywilnych, w tym w postępowaniu rejestrowym.
Zakłada się, że konto w postępowaniu rejestrowym będzie zakładane automatycznie na
wniosek składany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawierający adres poczty
elektronicznej oraz hasło. Konieczne będzie również podpisanie wniosku o założenie konta
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym e-PUAP, co pozwoli na identyfikację użytkownika konta. Zastosowane
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rozwiązanie wyłączy tworzenie kont na podstawie nieuprawnionego użycia danych
osobowych oraz kont dla osób fikcyjnych.
Przewiduje się, że konto będzie udostępniane użytkownikowi po uwierzytelnieniu przez
podanie adresu poczty elektronicznej i hasła.
W projekcie należy również uregulować sytuację już istniejących kont służących do
obsługi zawiązania i dokonywania innych czynności dotyczących spółek S24. Zakłada się, że
z kont tych będzie można korzystać nadal, tj. wnosić pisma procesowe w postępowaniu
rejestrowym, dokonywać czynności materialnoprawnych w odniesieniu do spółek S24, a
także składać zgłoszenia dokumentów finansowych, o ile zostaną one zaktualizowane
zgodnie z wymogami projektowanego rozporządzenia.
Z uwagi na to, że w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych
ustaw przewidziano uchylenie wymienionych wyżej delegacji zawartych w Kodeksie spółek
handlowych z dniem 15 marca 2018 r., konieczne jest aby zmiana projektowanego
rozporządzenia również weszła w życie z tym dniem.
Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji
zgodnie z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronach Rządowego Centrum Legislacji, stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia
7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r.
poz. 248).

