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! 
mu ó<l dłużnika odsetek it opóźnienie w zapłacie a
leżn~ci ' za dostawy, roboty i usługi. jeżeli wys ość 
ods~t~k od należności bbjętej jeanym dokuJ!} ńtem 

. rozliczeniow~ nie przekracza 500 zł." ; / I , , 
I 

I I ' " , 

§ 2. , Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem ogło· 
sze.nia. 
/' 

Prezes Rady Ministrów: gen. armii W. Jaruzelski _ 
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i 106 ! . 

RO~PORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WISDLIWOSCI 

/ 
--.--:------~ ...... - z dnia 11 sierpnia 1981 r. \ 

" zmieniające rozporządżenle w' sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby 
Wlęzlennejoraz łeh rodz'" iw spraw{e wvPIatyśwladczeń pienięmych z tytułu tego zaopatrzenia. 

Na podstawie art. 37 ust. ,l i art. 95 ust.! ustawy ' 
, z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. 

z 1975 r. Nr 42,poż. 218) oraz arL 13 ,ust. 3 ustawy 2 dnia 
-31 stycznia 1959 r.o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjo
nariuszy Milicji Obywatelskiej oraz, ich rodzin (Dz. U. , 
,z 1973 r. Nr 23. poz. 137) żarządzasię. co następuje: 

I ' 
'~ § L W §'l.7 pkt 6 rózporządzenia Ministra Sprawie
dliwości z dnia 30 s,tycznia' 1974 r. w ' sprawie ustalania 

, ~(awa do ."zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy 

Służby Więzierin;j ', oraz ich rodzin i. w sprawie wypłaty 
świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia I(Oz. 11. ' 
z 1974 r.Nr 8. pOZo 44, z 1976 r.Nr30, poz. 177 i z 1978r. 
Nr , 8. poz. 32) kwotę •• 36.000 zł" zastępuje się kwotą ' 

, ,,42:000 zr'. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w . życic z dniem ogło
szenia z mocą od' dnia l stycznia 1981 r. 

Minister Sprawiedliwości: S. Zawa(lzki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ,SPRA WIEDlIWOSCI ~ 

z dnia 25 sierpnia 1981 r. 

l' 

W sprawie sposobuulszc~ania opłat sądowych w sprawach cywilnych. 

\ Na, pod~~a,wie 'art. 4tl!~t.-2--ustawy z dnia 13 czerwca 
i,~67 r. o kosztach ' sądowych w sprawach cy;wilnych 
(Dz.~; Nr\ 24';1P0z.. ,~,~) zarządza Sięi conastępujf: 

'. § t. o~)aty sądo;~ uiszc~'aSię zmikąm,i/~ naplseln 
"ppłata sądowa" albo gotówką do ' kas/sądowych lub na 
.rachunek ' bankQwy dochorlów:\\Tłaściwego sądu. 

- - r __ ~ ~_ -

. § 3. Znaki opłaty .sądowej nakleJa się na pierwszej
stronie pisma jedne obok drugiCh' lub jedne pod drugi
mi. w miarę możności bez odstępu. 

§ 4. 1. Uiszczający opłatę znakami opłaty sądowej 
nie może znaków kasować. Znaki przez niego- skasowane 
nie będą przyjmowane. , 

2. Znaki opłaty sądowej ' kasuje sędzia, lub pracÓwnik 
, ',' . upoważntony do przyjmowania pism lubcio wydawania'· ....... 

§ ,2. 1. Uiszczający opłatę znakamlopłaty sądowej doku91entów zaraz po otrzymaniu w sądzie pisma z na~ ' 
nakięja znaki na , piśmie podlegającym opłacie. Znaki na- klfti6nymi na nim lub dołączonymi do niego znakami. ' 
le.ży naklejać 'na egzemplarzu przeżnaczOf1Ym dla sądu. // 

\ , § 5. Znaki opłaty sądowej kasuje się przez przekreś· 
lenie ich mi krzyż. tak aby końce kresek przechódziły na 
papier. na , którym -naklęjono znaki. Na każdym ze znaków 
wpisuje się datę skasowania, a obok znaków sumę. ,na 

\,. . -_ ......... /;. 
2. Kto uiszcza opłatę na wezwanie sądu lub dodatko

wo. może nakleić znaki opłaty sądowej ' na tym ' wezwani u 
b'ld~lła kartce czystego papieru. podając na , nim ' numer 
sprawy i swoje nazwisko. Można ną.kleić znaki ' także 'v 
sekretariacie .właściwego wydziału s<iqu na piśmie podle· 
gającym opłacię. , .' 

3. Opłatę za sporządzenie dokumentu, spisanie ugo
dy lub za dokonanie innej czynności sądowej uiszcza się 
przez naklejenie ,~!l3l~ówopłaty sądowej na odpowiedniej 
karcie akt sprawy. stwierdzająceJ. tę czynność. Wysokość 
pobieranej ópłaty · zaznacza się na wydanych stronie do
kumentach. Jeżeli z czynności sądowej nie spiSuje się pro
tokołu, należy znaki nakleić na dokumencie wydanym 
stronie. 

4. , Przy składaniu ustnych oświadczeń. przyjmujący 
oświadczenie lub sędZia miklejaznaki opłaty .sądowej na 
odpowiędniej karcie akt i zaraz je kasuje. 

, którą znaki skasowano. oraz umieszcza się podpis kasu~ 
jącego. 

§ 6. Każdy pracownik. który przy załatwiani~ sprawy 
dostrieże znak opłaty sądowej nie przyklejony' lub nie 
skasowany. obowiązany jest zawiadomić o tym pracowni · 
ka upowtiżnioneg.o do przyjmowania pism lub sędziego . 

§ 7; Przed skasowaniem znaków opłaty sądowej na- ' 
leży zbadaC;:. czy nie ~ą one sfałszowane lu.b , p()Wtómię ' 
użyte. Jeżeli istnieje :co do teg,Opodejrzellie, nie należy 
znaków kasować. lecz bezzwłocznie zawiędomić ,o tym 
prezesa sądu. ' 

§ 8. O ' każdym 'stwierdzonym fakcie użycia !jfalszo- ' 
wanych znaków opłaty sądowej należy zawiadomić Mini
sterstwo Sprawiedliwości oraz właściwy miejscowo urząd 


