
                                                                                                                                             

 

 

 

 

  

 

 
 

Warszawa, 26 kwietnia 2021 r. 
KL/185/136/AZ/2021 

 
 
Pani  
Katarzyna Frydrych 
Podsekretarz Stanu  
Ministerstwo Sprawiedliwości 
 
 
 
Szanowna Pani Minister, 
 
w związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  
w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta oraz sposobu korzystania i zamykania konta w systemie 
teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, Konfederacja Lewiatan przedstawia poniższe 
stanowisko.   

Uprzejmie proszę o zapoznanie się ze stanowiskiem oraz o rozważenie jego uwzględnienia w toku prac 

nad wyżej wskazanymi rozwiązaniami legislacyjnymi. 

 

Z poważaniem, 

 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
Załącznik:  
Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie 
trybu zakładania i udostępniania konta oraz sposobu korzystania i zamykania konta w systemie 
teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

  

 

 
 

Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta oraz sposobu korzystania i zamykania konta  

w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, dalej określanego,  
jako ,,Projekt”. 

 
 

  1. Uwagi ogólne  
 
I. Brak wyodrębnionej funkcji dla profesjonalnego pełnomocnika 

Projekt wprowadza możliwość założenia konta dla osoby fizycznej lub osoby prawnej. Brak jednak 
doprecyzowania czy konto osoby fizycznej obejmuje swoim zakresem także profesjonalnego 
pełnomocnika oraz jaka jest jego rola w toku postępowań objętych rozporządzeniem. Konieczne jest 
rozróżnienia funkcji konta osoby fizycznej i konta profesjonalnego pełnomocnika celem umożliwienia 
zastępstwa procesowego w postępowaniach obsługiwanych elektronicznie. Aktualne brzmienie 
przepisów rozporządzenie nie przewiduje sytuacji, w której profesjonalny pełnomocnik dokonuje  
w systemie teleinformatycznym czynności w imieniu i na rzecz osoby fizycznej lub osoby prawnej.  
 
II. Brak wskazanych terminów  

Projekt nie wskazuje w sposób precyzyjny terminów, w jakich podmioty niebędące osobami fizycznymi  
po złożeniu zgłoszenia potrzeby założenia konta do Ministra Sprawiedliwości faktycznie otrzymają dostęp 
do danych umieszczonych w systemie teleinformatycznym. W rezultacie taki podmiot może zostać 
pozbawiony dostępu do informacji dotyczącej danego postępowania, która może być niezbędna z uwagi 
na wykonanie zobowiązania nałożonego przez Sąd w określonym terminie.  
 
Dodatkowo w przypadku zmiany danych lub informacji identyfikujących osobę fizyczną znowu konieczny 
będzie proces weryfikacji, natomiast w przypadku potrzeby dokonania zmian w szerszym zakresie istnieje 
ponownie konieczność zwrócenia się z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości, który po weryfikacji 
dokona zmian na koncie. W tym wypadku również nie doprecyzowano terminu, w jakim od momentu 
złożenia wniosku zmiana na koncie zostanie wprowadzona, a także terminu, w którym Minister 
Sprawiedliwości dokona weryfikacji danych. Projekt nie wskazuje czy w takim wypadku konto zostanie 
zablokowane czy będzie można z niego korzystać do czasu dokonania zmian.  
 
III. Przeciwdziałanie dostępowi osób nieupoważnionych 

Ponadto w przypadku dostępu do danych przez osoby nieupoważnione i możliwości wykorzystania tych 
danych nastąpi zablokowanie systemów, co spowoduje ponownie konieczność weryfikacji danych  
i uniemożliwi dostęp do konta. Wskazane zabezpieczenia mogą być niewystarczające, celem ochrony 
strony postępowań sądowych przez udostępnieniem ich danych osobowych, danych sprawy  
do niewłaściwych osób, a także awarią systemu teleinformatycznego. Stosowanie poczty elektronicznej 
przedsiębiorcy na potrzeby postępowania sądowego budzi wątpliwości pod kątem zapewnienia 
należytego poziomu bezpieczeństwa przesyłu danych. W przypadku pism wniesionych do sądu  



                                                                                                                                             

 

 

 

 

  

 

 
 

za pośrednictwem poczty elektronicznej nie można uzyskać danych dotyczących zapewnienia dowodu 
wysłania i otrzymania danych oraz ochrony przesłanych danych przed ryzykiem utraty, kradzieży, 
uszkodzenia lub jakiejkolwiek nieupoważnionej zmiany.  
 
IV. Regulacja fikcji doręczenia  

Za błędny należy uznać moment tzw. fikcji doręczenia – uznania doręczenia za następny dzień roboczy  
po wprowadzeniu pisma do środka komunikacji w taki sposób, żeby adresat mógł się zapoznać z jego 
treścią. Jest on błędny w kontekście tego, iż zmiany, co do sposobu doręczeń nie są dostosowane  
do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta, 
korzystania z systemu teleinformatycznego w postępowaniach, a także nie gwarantują terminowej 
realizacji obowiązków wynikających z toczących się postępowań, z uwagi na skomplikowany proces 
założenia konta, czas jego weryfikacji (np. w przypadku udostępnienia konta podmiotom niebędącym 
osobami fizycznymi), a także w przypadku konieczności dokonania zmian wprowadzonych na koncie. 
Kwestia dotycząca doręczeń wymaga także uzgodnienia z regulacjami wynikłymi m.in. z ustawy  
o doręczeniach elektronicznych i ustawą o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw (druk senacki nr. 384).  

 
2. § 1 pkt. 10 Projektu 
 
Uzupełnienie definicji „autoryzacji” poprzez doprecyzowanie, w jaki sposób następować będzie 
autoryzacja i kto będzie upoważniony do jej dokonania. Rozporządzenie określa jedynie sposób działania 
w zakresie „uwierzytelnienia” tj. procesu umożliwiającego identyfikację w systemie teleinformacyjnym,  
a co za tym idzie nie określa sposobu użytkowania konta. Nie jest, zatem wiadomy, w jakim trybie 
następować będzie dokonywanie czynności w systemie teleinformatycznym. 
 
3. § 5 ust. 1 Projektu 
 
Projekt przewiduje możliwości wyznaczenia więcej niż jednego administratora konta. Zasadnym jest 
przyjęcie tożsamego rozwiązania w odniesieniu do użytkownika uprawnionego, a więc osoby działającej 
w imieniu i na rzecz właściciela konta. 
 
4. § 5 oraz § 6 Projektu 
 
Brak jasnego sformułowania czy rozwiązania przewidziane we wskazanych paragrafach Projektu odnoszą 
się tylko do konta osób prawnych czy są to przepisy ogólne dotyczące zarówno kont osób prawnych jak 
 i osób fizycznych. Przede wszystkim wątpliwość rodzi zagadnienie w §5 Projektu tj. czy możliwość 
powołania więcej niż jednego administratora konta odnosi się również do konta osoby fizycznej, 
zważywszy, że w §5 ust. 2 Projektu mowa wyłącznie o podmiocie niebędącym osobą fizyczną. 
 
 
 
 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

  

 

 
 

5. § 2 ust. 1 w związku z § 3 ust. 2 Projektu 
 
Postuluje się wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego podanie więcej niż jednego adresu e-mail  
na potrzeby powiadomień, zwłaszcza w sytuacji, gdy ta sama osoba fizyczna może działać, jako właściciel 
lub administrator oraz użytkownik uprawniony dla różnych podmiotów.  
 
 

Konfederacja Lewiatan, KL/185/136/AZ/2021 


