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Warszawa, 27 czerwca 2022 r. 
 

KL/252/124/PH/2022 
 

 
Pan 
Marcin Warchoł 
Sekretarz Stanu 
Ministerstwo Sprawiedliwości 
 
 
Szanowny Panie Ministrze, 
 
W związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego 
Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, 
zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za 
pośrednictwem tego systemu (nr. B624), Konfederacja Lewiatan przedstawia poniższe stanowisko.   
 
Uprzejmie proszę o zapoznanie się ze stanowiskiem oraz o rozważenie uwzględnienia zawartych w nim 
uwag w toku prac nad wskazanymi rozwiązaniami legislacyjnymi. 
 
 
Z poważaniem, 

 

 

           Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

 

Załącznik: Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące projektu rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków składanych do Centralnej 

Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także 

odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych 

wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu (nr. B624) 
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Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące 

dalej określanego jako ,,Projekt” 

 

Projekt w nowelizowanym § 4 ust. 1 przewiduje, że złożenie wniosku za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego przez uprawnionego użytkownika wymaga łącznego wykonania następujących 

czynności: 

1) wypełnienia udostępnionego w systemie teleinformatycznym wniosku przeznaczonego do 

zgłoszenia danych żądania; 

2) dołączenia załączników, o ile są one składane; 

3) uiszczenia opłaty za pomocą udostępnianego przez system teleinformatyczny mechanizmu 

gwarantującego nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia wniosku i identyfikację 

wnoszącego opłatę, o ile wniosek podlega opłacie, a przepis szczególny nie stanowi inaczej; 

4) wysłania wniosku do Centralnej Informacji przez uprawnionego użytkownika przygotowującego 

wniosek. 

 

Względem projektowanego § 4 ust. 1 pkt 3, powstają następujące wątpliwości interpretacyjne:  

 

Z konstrukcji nowelizowanego przepisu wynika, iż w celu opłacenia wniosku konieczne będzie 

skorzystanie z udostępnionego przez system teleinformatyczny mechanizmu gwarantującego 

nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia wniosku. 

  

Z praktycznego puntu widzenia natomiast, niejednokrotnie zdarza się, iż opłatę uiszczają podmioty 

reprezentowane przez pełnomocników, wówczas potwierdzenie uiszczenia opłaty stanowi załącznik 

do konkretnego wniosku. Praktyka taka upraszcza cały proces składania wniosku i nie wymaga 

każdorazowego rozliczania dokonanej opłaty z podmiotem reprezentowanym. 

 

Z uwagi na fakt, że nowelizowany przepis w §4 ust. 1 pkt 2 dopuszcza możliwość dołączania 

załączników do wniosku, proponowana jest alternatywna zmiana Projektu w zakresie 

projektowanego §4 ust. 1 rozporządzenia: 

 

§ 4.1. Złożenie wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez uprawnionego 

użytkownika wymaga łącznego wykonania następujących czynności, z uwzględnieniem ust. 2: 

projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków 

składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii 

dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu (nr. B624) 
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1) wypełnienia udostępnionego w systemie teleinformatycznym wniosku przeznaczonego 

do zgłoszenia danych żądania; 

2) dołączenia załączników, o ile są one składane, z uwzględnieniem możliwości 

dołączenia w formie załącznika potwierdzenia uiszczenia opłaty od wniosku objętego 

obowiązkiem jej uiszczenia; 

3) w przypadku braku dołączenia w formie załącznika potwierdzenia uiszczenia opłaty 

od wniosku objętego obowiązkiem jej uiszczenia- uiszczenia opłaty za pomocą 

udostępnianego przez system teleinformatyczny mechanizmu gwarantującego 

nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia wniosku i identyfikację wnoszącego 

opłatę, o ile wniosek podlega opłacie, a przepis szczególny nie stanowi inaczej; 

4) wysłania wniosku do Centralnej Informacji przez uprawnionego użytkownika 

przygotowującego wniosek. 

 

 

 

Konfederacja Lewiatan, KL/252/124/PH/2022 


