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Na podstawie art.  9 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 
2005  r. o  kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. zm.1)) zarządza 
się, co następuje:

§  1.  W  rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszcza-
nia opłat sądowych w  sprawach cywilnych (Dz.  U. 
Nr 27, poz. 199, z 2008 r. Nr 84, poz. 517 oraz z 2009 r. 
Nr 221, poz. 1747) wprowadza się następujące zmia-
ny:

1) § 2a otrzymuje brzmienie:

„§ 2a. 1.  W elektronicznym postępowaniu upomi-
nawczym oraz w postępowaniu rejestro-
wym dotyczącym wpisu do Krajowego 
Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, której umowę za-
warto przy wykorzystaniu wzorca umowy 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
udostępnianego w systemie teleinforma-
tycznym, opłaty sądowe uiszcza się wy-
łącznie za pomocą mechanizmów gwa-
rantujących nieodwracalne zainicjowanie 
procedury opłacenia pisma i  identyfika-
cję wnoszącego opłatę, udostępnionych 
przez system teleinformatyczny obsługu-
jący właściwe postępowanie.

2.  Jeżeli w  elektronicznym postępowaniu 
upominawczym oraz w  postępowaniu 
rejestrowym dotyczącym wpisu do Krajo-
wego Rejestru Sądowego spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością, której umowę 
zawarto przy wykorzystaniu wzorca umo-

wy spółki z  ograniczoną odpowiedzial-
nością udostępnianego w systemie tele-
informatycznym, osoba składająca pozew 
lub wniosek równocześnie składa więcej 
niż jedno pismo podlegające opłacie, jest 
dopuszczalne jednoczesne uiszczanie su-
my opłat od poszczególnych pism podle-
gających opłacie.

3.  System teleinformatyczny obsługujący 
elektroniczne postępowanie upominaw-
cze oraz postępowanie rejestrowe doty-
czące wpisu do Krajowego Rejestru Są-
dowego spółki z  ograniczoną odpowie-
dzialnością, której umowę zawarto przy 
wykorzystaniu wzorca umowy spółki 
z  ograniczoną odpowiedzialnością udo-
stępnianego w systemie teleinformatycz-
nym, umożliwia wniesienie pisma podle-
gającego opłacie tylko po stwierdzeniu, 
że nastąpiło nieodwołalne zainicjowanie 
procedury opłacenia pisma.”;

2) w § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.  W  elektronicznym postępowaniu upominaw-
czym oraz w  przypadku złożenia sądowi reje-
strowemu wniosku o wpis do Krajowego Reje-
stru Sądowego spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością, której umowę zawarto przy wyko-
rzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością udostępnianego w  syste-
mie teleinformatycznym, nie stosuje się 
ust. 1—5.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 
1 stycznia 2012 r.

Minister Sprawiedliwości: J. Gowin
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 22 grudnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2010  r. Nr 152, poz. 1016 i Nr 197, 
poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 106, poz. 622, 
Nr 149, poz. 887, Nr 163, poz. 981 i Nr 240, poz. 1431.




