Logowanie do systemu jest bardzo proste - wystarczy wybrać
przycisk „Zaloguj się", który znajduje się w prawym górnym
rogu ekranu, wpisać ustalony wcześniej login, hasło i gotowe.
Jeśli posiadasz konto w e-PUAP, możesz też zalogować się
za jego pomocą - w tym celu wybierz przycisk „e-PUAP”.

E-PŁATNOŚCI
-NOW Y SYSTEM
ELEKTRONICZNYCH
OPŁAT SĄDOWYCH

JAK WYGLĄDA DOKONYWANIE OPŁAT
ZA POŚREDNICTWEM E-PLATNOŚCI?
*

Dokonywanie opłat sądowych za pomocą platform y
e-PŁATNOŚCI jest bardzo proste i bezpieczne. System na
każdym kroku podpowiada nam wszystkie opcje, a gdzie
to jest możliwe uzupełnia pola za nas, czuwa również nad
tym, byśmy nie wpisali błędnych wartości. Platforma dba
też o naszą wygodę - możemy wybrać, czy chcemy zapłacić
przelewem, czy za pomocą karty płatniczej.
Najszybciej przebiega proces zakupu znaku opłaty
sądowej. Po wybraniu odpowiedniej opcji na ekranie startowym
zostajemy przekierow ani do form ularza uzupełniania
danych - tam wybieramy liczbę i nominał znaków (oraz dane
osobowe - jeśli nie jesteśmy załogowani). Kolejnym krokiem
jest dokonanie zapłaty (przelewem lub kartą). Kiedy oplata
zostanie wykonana, znaki możemy wydrukować lub zapisać
je w formacie PDF.
System zapyta nas o kilka dodatkowych informacji, takich
jak:
Czy dokonujesz opłaty w odpowiedzi na wezwanie
do zapłaty?
2

Czy ponosisz koszty sądowe (jeśli tak, to wpisz ich
wysokość)?

3

Czy został ci przypisany rachunek bankowy sprawy
(jeśli tak, to wpisz jego numer)?

4

Dane sądu i sygnatura sprawy (system podpowiada
opcje w rozwijanym menu).

System na podstawie podanych informacji sam obliczy dla
nas kwotę do zapłaty. Osoby niezalogowane muszą jeszcze
uzupełnić swoje dane osobowe, po czym system przekieruje
nas już do opcji płatności, a następnie wyśle na e-mail po
twierdzenie zapłaty.
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Druga strona tego procesu, a więc sądy i resort sprawiedliwości,
również zyskają na wprowadzeniu e-PŁATNOŚCI, ponieważ:

mvvv.oplaty.ms.gov.pl

Sądy, wychodząc naprzeciw' oczekiwaniom obywateli, oddają
właśnie do użytku platformę e-PŁATNOŚCI służącą do uisz
czania wszelkich opłat sądowych. Korzystanie z niej znacząco
skróci proces opłacania należności oraz wygeneruje wiele do
datkowych korzyści - zarówno dla użytkowników, jak i resortu
sprawiedliwości. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami
na stronie
m.‘>.go\.pl

1

skróci się czas realizacji usług przez jednostki sądowe,

2

poprzez automatyzację i ułatwienie identyfikacji wpłat
przyspieszona zostanie praca administracji sądowej,

3

wygenerowane zostaną dodatkowe oszczędności (koszty
utrzymania platformy są znacznie niższe niż koszty dys
trybucji znaków opłaty sądowej - system e-PŁATNOŚCI
ma je docelowo całkowicie zastąpić).

Nie musisz zakładać konta, by korzystać z e-PŁATNOŚCI.
Platforma została zaprojektowana w taki sposób, by każdy
mógł skorzystać z jej funkcjonalności - nawet wtedy, gdy jego
potrzeba jest jednorazowa i nie chce się tracić czasu na rejestro
wanie w serwisie. Ale jeśli wiemy, że opłaty sądowe przyjdzie
nam uiszczać regularnie, warto zainwestować chwilę czasu
w stworzenie własnego konta w e-PŁATNOŚCIACH.

JAKIE KORZYŚCI DAJE UŻYWANIE
SYSTEMU E-PŁATNOŚCI?

Korzystanie z elektronicznego systemu dokonywania opłat
sądowych e-PŁATNOŚCI niesie za sobą wymierne korzyści
zarówno dla jego użytkowników, jak i sądów i budżetu państwa.

2

3

JAK ZAŁOŻYĆ KONTO
W SYSTEMIE E-PŁATNOŚCI?

Założenie konta w systemie e-PŁATNOŚCI jest bardzo proste
i przebiega w kilku krokach:

1

KROK
Wejdź na stronę

2

DLACZEGO WARTO ZAREJESTROWAĆ SIĘ
W SYSTEMIE E-PŁATNOŚCI? ■ ~ i r — — a . •
Użytkow nik niezalogow any bez problem u może uiścić
w szystkie niezbędne opłaty sądowe za pośrednictw em
e-PŁATNOŚCI - wystarczy, że za każdym razem poda wszyst
kie dane żądane przez system. Aby jednak jeszcze bardziej uła
twić i przyspieszyć procedurę opłaty, platforma daje możliwość
zarejestrowania własnego konta, na które można logować się
za każdym razem, gdy chcemy coś opłacić.

wygoda - stosowne opłaty można uiszczać online (także
mobilnie) zarówno przelewem, jak i kartą - bez wycho
dzenia z domu,
prostota - system jest bardzo intuicyjny, a po zareje
strowaniu się zapamiętuje on wszystkie niezbędne dane,
dzięki czemu dokonanie kolejnych płatności jest jeszcze
łatwiejsze,

Dodatkowe korzyści, płynące z użytkowania e-PŁATNOŚCI
jako osoba załogowana, to:

szybkość - nie musimy już składać wizyty w sądowej
kasie - wszystkie wymagane opłaty uiścimy online, nie
tracąc czasu na zbędne dojazdy; dodatkowo system zare
jestruje naszą opłatę w czasie rzeczywistym,

1

skrócenia czasu w ypełniania wniosków i uiszczania
opłat poprzez automatyczne uzupełnianie wcześniej
zapisanych danych (imię, nazwisko, adres, PESEL itp.),

2

możliwość przeglądania i filtrowania historii trans
akcji,

3

w.<¡piat \.ms.gov.pl

KROK

oszczędność - brak konieczności stawienia się w sądzie
sprawi, że zaoszczędzimy swrój czas, a do tego nie po
niesiemy kosztów dojazdu.

j.

KROK
Wypełnij formularz z danymi użytkownika i ustal
hasło dostępu do konta

4

KROK
Uzupełnij dane klienta - będą one różne w' zależno
ści od tego, czy rejestrujesz się jako osoba fizyczna,
instytucja, komornik czy pełnomocnik procesowy
(jeśli dane użytkownika i klienta są takie same,
możesz skorzystać z wygodnego przycisku „Kopiuj
dane użytkownika do danych klienta”)

5

KROK
Zapoznaj się z treścią regulam inu korzystania
z serwisu, potwierdź jego znajomość i wybierz przy
cisk „ZAREJESTRUJ SIĘ”

6
4

możliwość dostępu do konta wielu użytkowników’
(pracownika firmy, prawnika, księgowego), którzy
mogą dokonywać wypłat w naszym imieniu - rozwią
zanie takie szczególnie polecane jest dla tych, którzy
dokonują częstych opłat.

Wybierz przycisk „ZAŁÓŻ KONTO”

Z punktu widzenia użytkownika główne zalety korzystania
z serwisu to:
1

3

KROK
Wejdź na skrzynkę mailową podaną przy rejestracji
i kliknij wf link aktywacyjny - możesz już zalogować
się na swoje konto

E-PŁATNOŚCI
- NOWY SYSTEM
ELEKTRONICZNYCH
OPŁAT SĄDOWYCH

SĄDOWE
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JAKIE OPŁATY BĘDZIE MOŻNA WNIEŚĆ
ZA POŚREDNICTWEM E-PŁATNOŚCI?

Aby osiągnąć założone cele, twórcy platformy zadbali o to,
by m ożliwie jak najwięcej opłat mogło być wnoszonych
za jej pośrednictw em . Od 1 stycznia 2017 r., korzystając
z e-P Ł A T N O Ś C I, m ożna u reg u lo w ać n astępujące
należności:
O

opłata sądowa za pozew (wniosek),

G

opłata kancelaryjna (opłata za odpis orzeczenia),
zakup znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

Zadbano również o komfort użytkownika - w szystkie
elem enty naw igacji zaprojektow ane zostały w taki
sposób, by każdy obywatel mógł bez problemu przejść całą
wymaganą ścieżkę.

Z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomiona
została nowa platforma internetowa służąca dokonywaniu
opłat sądowych oniine. Jej celem jest znaczne przyspieszenie
procesu wnoszenia opłat oraz zwiększenie oszczędności czasu
i pieniędzy w stosunku do obecnego systemu płacenia
w kasach sądowych.
Docelowo e-PLATNOŚCI mają całkowicie zastąpić obecny
sposób kupowania znaków opłaty sądowej. Będzie można je
nabywać na dwa sposoby - w kasie sądu (tale jak dotychczas)
oraz za pośrednictwem nowej platformy znajdującej się pod
adresem www.oplaty.ms.gov.pl
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KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z E-PŁATNOŚCI?

Platforma powstała w celu ułatw ienia regulow ania należ
ności sądowych trzem grupom odbiorców:
O

kom ornikom i pełnom ocnikom procesow ym ,

O

instytucjom i firmom,

O

osobom fizycznym.

WAŻNE!
K ażda z w ym ien io n y ch osób m oże skorzystać
z e-PŁATNOŚCI bez konieczności logowania (zakłada
nia własnego konta w systemie). Aby jednak skorzystać
z dodatkowych funkcjonalności, należy zarejestrować swoje
konto na platform ie. Za skorzystanie z platform y
e-PŁATNOŚCI pobierana jest niewielka prowizja: 0,001 %
od wartości transakcji, nie mniej niż 39 gr.

PRZYKŁAD

W przypadku uiszczania opłaty sądowej system sam
nas zapyla o sąd, wydział, rodzaj i nazwę wniosku,
za każdym razem dając podpowiedzi w menu
rozwijanym. Największą zaletą jest to, że system obliczy
automatycznie kwotę do zapłaty.

PRZYKŁAD

Od transakcji 10 000 zł prowizja wynosi 39 gr.
Docelowo e-PŁATNOŚCI obejm ą również m ożliwość
uiszczania opłat sądowych:
O

w elektronicznym postępowaniu upom inaw czym ,

O

za w n io sk i składane za p o śred n ictw em z in te
grow anych system ów (K rajow y Rejestr Sądowny,
E lektroniczna Księga W ieczysta, Krajowy Rejestr
Karny).

LOGOWANIE

ZNAKI OPŁATY SĄDOWEJ

Logowanie do systemu jest bardzo proste - wystarczy wy
brać przycisk „Logowanie”, który znajduje się w prawym
górnymi rogu ekranu, wpisać ustalony wcześniej login,
hasło i gotowe. Jeśli masz konto w e-PIJAP, możesz też
zalogować się za jego pomocą - w tym celu wybierz przy
cisk „e-PUAP”.

To najszybszy i najprostszy spośród w szystkich procesów
zakupu na platform ie. Po wybraniu opcji zakupu znaku
opłaty sądowej system przenosi nas na stronę, gdzie należy
wypełnić kilka pól, takich jak liczba i nominał znaków oraz
dane osobowe (jeśli jesteśm y niezalogowani). Następnie,
po naciśnięciu przycisku „Kontynuuj”, przechodzim y do
podsumowania. Jeśli wszystko się zgadza, klikamy „Dalej”
i przechodzim y bezpośrednio do dokonania opłaty.
UWAGA!

DLACZEGO WARTO ZAREJESTROWAĆ SIĘ
W SYSTEMIE E-PLATNOŚCI?

JAK ZAŁOŻYĆ KONTO
W SYSTEMIE E-PLATNOŚCI?

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI
W SYSTEMIE E-PLATNOŚCI?

M imo żc dokonanie wszystkich opłat możliwe jest rów
nież bez logowania, założenie swojego osobistego konta
w systemie daje użytkownikowi dostęp do kilku ciekawych
funkcjonalności, takich jak:

Jeśli użytkownik zechce założyć konto na nowej platformie,
będzie musiał wykonać kilka prostych kroków wskazanych
poniżej.

Opłat sądowych za pom ocą platformy e-PLATNOŚCI
można dokonać na dwa sposoby - przelewem lub za pomocą
karty płatniczej. Cały proces jest maksymalnie uproszczony,
a gdzie tylko jest to możliwe, system sam ukazuje podpo
wiedzi i pilnuje, by wpisane zostały prawidłowe wartości.
Poniżej prezentujem y krótki przewodnik po platformie,
który pokazuje ścieżkę dokonywania poszczególnych opłat.

r
O

autom atyczne uzupełnianie danych we wnioskach,

^

przeglądanie historii transakcji,

0

dodanie innych użytkow ników do konta.

Ta ostatnia opcja jest szczególnie przydatna osobom
1 instytucjom , które regularnie uiszczają w szelkie opłaty
sadowe, bowiem daje możliwość działania innym osobom
w naszym im ieniu.

0

KROK
Wejdź na stronę www.oplaty.rns.gov.pl

O

KROK
W ybierz przycisk „ZAŁÓŻ KONTO”

O

KROK
W ypełnij form ularz z danym i użytkow nika i ustal
hasło dostępu do konta

O

KROK
Uzupełnij dane klienta - będą one różne w zależno
ści od tego, czy rejestrujesz się jako osoba fizyczna,
instytucja, kom ornik czy pełnom ocnik procesowy
(jeśli dane użytkow nika i klienta są takie sam e,
możesz skorzystać z wygodnego przycisku „Kopiuj
dane użytkow nika do danych klienta”)

0

KROK
Zapoznaj się z treścią regulam inu korzystania
z serwisu, potw ierdź jego znajomość i wybierz przy
cisk „ZAREJESTRUJ SIĘ” '

O

KROK
Wejdź na skrzynkę m ailow ą podaną przy rejestracji
i kliknij w link aktywacyjny - możesz już zalogować
się na swoje konto

Użytkownik załogowany ma dostęp do listy zakupionych
znaków opłaty sądowej uw zględniającej ich nom inał
i status (A ktyw ny/U żyty). M oże rów nież w ygodnie
zarządzać znakam i, na przykład pobrać i w ydrukow ać je
w dowolnym m omencie, a naw et w ysiać poprzez e-m ail
lub SMS.

OPLATA WNOSZONA
PRZED WSZCZĘCIEM SPRAWY

Jest to nieco dłuższy, ale również bardzo intuicyjny proces.
W tym przypadku, poza wpisaniem danych osobowych
przez użytkownika niezalogowancgo, system poprosi nas
o uzupełnienie danych sądu i w ydziału, w którym toczy
się sprawa, a także rodzaju wniosku i kwoty do zapłaty.
Tam, gdzie jest to możliwe, są udostępnione podpowiedzi.
Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych pól i w ylicze
niu należności należy w podsum owaniu kliknąć przycisk
„Dalej” i przejść do dokonania płatności.

ZAKUP ZNAKU OPŁATY SĄDOWEJ

OPLATA SĄDOWA W TOKU SPRAWY

Tutaj również system zada kilka pytań, takich jak:
©

Czy dokonujesz opłaty w odpowiedzi na wezw anie
do zapłaty?

O

Czy został ci przypisany rachunek bankowy sprawy?

oraz poprosi o w ypełnienie dodatkowych pól służących
ustaleniu w ysokości opłaty, takich jak:
O

Kwota grzywny (nieobowiązkowe),

O

Kwota kosztów sądowych (nieobowiązkowe),

©

Dodatkowe informacje (nieobowiązkowe),

©

Kwota płatności.

N astępnym krokiem jest uzupełnienie danych sądu,
w ydziału i sygnatury sprawy. Jestto niezbędne, aby przy
pisać płatność do odpowiedniej sprawy. Dopiero wówczas
m ożliwe będzie przejście do w yboru operatora i faktycz
nego uiszczenia płatności.

W szystkie powyższe procesy kończą się dokonaniem płat
ności. M ożna na tym etapie dokonać zapłaty przelewem
lub kartą płatniczą. Musimy wówczas dokonać wyboru:

O

Jeśli płacim y przelewem - w ybieram y bank, w któ
rym znajduje się nasze konto,

©

Jeśli płacim y kartą - wybieram y jej operatora.

Następnie należy kliknąć „Zapłać” - wówczas zostaniemy
przekierowani do strony operatora płatności, gdzie cały
proces będzie kontynuowany w edług jego w ytycznych.

UWAGA!
Po każdej prawidłowo wykonanej transakcji system w y
syła potwierdzenie zapłaty na podany przez nas wcześniej
adres e-m ail. Jeśli dokonujemy zapłaty jako użytkow nik
załogowany m amy również dostęp do historii wszystkich
transakcji.
W razie jakichkolw iek pytań czy wątpliwości odnośnie
korzystania z platformy e-PLATNOŚCI zapraszam y do
kontaktu z naszym i konsultantam i.

