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USTAWA

z dnia 28 lipca 2005 r. 

o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego, ustaw´

z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, ustaw´ z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustaw´ z dnia 20 czerwca 1985 r.
o prokuraturze, ustaw´ z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoÊci sumienia i wyznania, ustaw´ z dnia 21 czerwca
1990 r. o zwrocie korzyÊci uzyskanych nies∏usznie kosztem Skarbu Paƒstwa lub innych paƒstwowych osób prawnych,
ustaw´ z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie, ustaw´ z dnia 19 paêdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nierucho-
moÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa, ustaw´ z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze, ustaw´ z dnia 19 sierp-
nia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, ustaw´ z dnia 12 paêdziernika 1994 r. o zasadach przekazywania zak∏ado-
wych budynków mieszkalnych przez przedsi´biorstwa paƒstwowe, ustaw´ z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych
strefach ekonomicznych, ustaw´ z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi sk∏adnikami mienia Skarbu Paƒ-
stwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, ustaw´ z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, ustaw´ z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych, ustaw´ z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Prawo bankowe, ustaw´ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, ustaw´ z dnia 18 grudnia
1998 r. o Instytucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustaw´ z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej, ustaw´ z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏dzielniach mieszkaniowych,
ustaw´ z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych, ustaw´ z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restruktury-
zacji hutnictwa ˝elaza i stali.

Tytu∏ I

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady i tryb pobierania
kosztów sàdowych w sprawach cywilnych, zasady ich
zwrotu, wysokoÊç op∏at sàdowych w sprawach cywil-
nych, zasady zwalniania od kosztów sàdowych oraz
umarzania, rozk∏adania na raty i odraczania terminu
zap∏aty nale˝noÊci sàdowych.

Art. 2. 1. Koszty sàdowe obejmujà op∏aty i wydatki.

2. Do uiszczenia kosztów sàdowych obowiàzana
jest strona, która wnosi do sàdu pismo podlegajàce
op∏acie lub powodujàce wydatki, chyba ˝e ustawa sta-
nowi inaczej. 

Art. 3. 1. Op∏acie podlega pismo, je˝eli przepis
ustawy przewiduje jej pobranie. 

2. Op∏acie podlegajà w szczególnoÊci nast´pujàce
pisma: 

1) pozew i pozew wzajemny;

2) apelacja i za˝alenie;

3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgod-
noÊci z prawem prawomocnego orzeczenia;

4) sprzeciw od wyroku zaocznego;

5) zarzuty od nakazu zap∏aty;

6) interwencja g∏ówna i uboczna;



7) wniosek:

a) o wszcz´cie post´powania nieprocesowego,

b) o og∏oszenie upad∏oÊci,

c) o wpis i wykreÊlenie w ksi´dze wieczystej,

d) o wpis w Krajowym Rejestrze Sàdowym i w re-
jestrze zastawów oraz o zmian´ i wykreÊlenie
tych wpisów;

8) skarga:

a) o wznowienie post´powania,

b) o uchylenie wyroku sàdu polubownego,

c) na orzeczenie referendarza sàdowego,

d) na czynnoÊci komornika;

9) odwo∏anie od decyzji oraz za˝alenie na postano-
wienie Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, Prezesa Urz´du Regulacji Energe-
tyki, Prezesa Urz´du Regulacji Telekomunikacji
i Poczty, Prezesa Urz´du Transportu Kolejowego,
Przewodniczàcego Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji.

3. Op∏acie podlega wniosek o wydanie na podsta-
wie akt: odpisu, wypisu, zaÊwiadczenia, wyciàgu, in-
nego dokumentu oraz kopii, a nadto wniosek o wyda-
nie odpisu ksi´gi wieczystej (op∏ata kancelaryjna).

Art. 4. 1. Pismo wnoszone przez kilka osób podle-
ga jednej op∏acie. Je˝eli jednak przedmiotem sprawy
sà roszczenia lub zobowiàzania jednego rodzaju
i oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej
(wspó∏uczestnictwo formalne), ka˝dy wspó∏uczestnik
uiszcza op∏at´ oddzielnie, stosownie do swojego rosz-
czenia lub zobowiàzania. 

2. Op∏at´ od wniosku o dokonanie wpisu w ksi´dze
wieczystej pobiera si´ od osoby, która wystàpi∏a z ta-
kim wnioskiem, tak˝e wówczas, gdy na jego podsta-
wie majà byç ujawnione prawa osób, które nie sà
wnioskodawcami. 

3. Nie pobiera si´ op∏aty od wniosku o sporzàdze-
nie uzasadnienia oraz dor´czenie odpisu orzeczenia
z uzasadnieniem, zg∏oszonego w terminie tygodnio-
wym od dnia og∏oszenia sentencji. 

Art. 5. 1. Wydatki obejmujà w szczególnoÊci:

1) koszty podró˝y strony zwolnionej od kosztów sà-
dowych zwiàzane z nakazanym przez sàd jej oso-
bistym stawiennictwem;

2) zwrot kosztów podró˝y i noclegu oraz utraconych
zarobków lub dochodów Êwiadków;

3) wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych
przez bieg∏ych, t∏umaczy oraz kuratorów ustano-
wionych dla strony w danej sprawie;

4) wynagrodzenie nale˝ne innym osobom lub insty-
tucjom oraz zwrot poniesionych przez nie kosz-
tów;

5) koszty przeprowadzenia innych dowodów;

6) koszty przewozu zwierzàt i rzeczy, utrzymywania
ich lub przechowywania;

7) koszty og∏oszeƒ;

8) koszty osadzenia i pobytu w areszcie;

9) rycza∏ty nale˝ne kuratorom sàdowym za przepro-
wadzenie wywiadu Êrodowiskowego w sprawach:
o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa, o rozwód oraz sepa-
racj´, a tak˝e za uczestniczenie przy ustalonych
przez sàd kontaktach rodziców z dzieçmi.

2. Wydatki zwiàzane z dor´czaniem pism sàdo-
wych nie obcià˝ajà stron.

3. Wydatki zwiàzane ze zwrotem op∏at nie obcià˝a-
jà stron.

Art. 6. Koszty mediacji nie stanowià wydatków.

Art. 7. 1. Stronà w rozumieniu ustawy jest ka˝dy
uczestnik post´powania sàdowego, w tym tak˝e Êwia-
dek, bieg∏y i t∏umacz, a kosztami procesu sà równie˝
koszty innych rodzajów post´powania.

2. Przez pismo wnoszone do sàdu rozumie si´
równie˝ sk∏adany ustnie do protoko∏u pozew, wniosek
wszczynajàcy innego rodzaju post´powanie lub inny
wniosek, je˝eli podlega op∏acie.

Art. 8. 1. W post´powaniu dotyczàcym kosztów sà-
dowych stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania
cywilnego, chyba ˝e ustawa stanowi inaczej.

2. Postanowienie sàdu lub referendarza sàdowego
w przedmiocie kosztów sàdowych mo˝e byç wydane
na posiedzeniu niejawnym.

Art. 9. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia: 

1) sposób uiszczania op∏at sàdowych w sprawach cy-
wilnych, w tym wnoszonych na rachunek banko-
wy sàdu lub w formie znaków op∏aty sàdowej we-
d∏ug ustalonego wzoru, majàc na wzgl´dzie ∏a-
twoÊç uiszczenia op∏at przez strony oraz skutek
w postaci zwrotu lub odrzucenia pisma, od które-
go przy jego wniesieniu nie zosta∏a uiszczona na-
le˝na op∏ata;

2) wzór oÊwiadczenia o stanie rodzinnym, majàtku,
dochodach i êród∏ach utrzymania, o którym mowa
w art. 102 ust. 2, a tak˝e sposób udost´pniania
osobom fizycznym wzoru druków tych oÊwiad-
czeƒ w siedzibach sàdów, majàc na wzgl´dzie ko-
munikatywnoÊç niezb´dnych pouczeƒ dla stron co
do sposobu wype∏nienia, skutków niez∏o˝enia lub
z∏o˝enia nieprawdziwego oÊwiadczenia;

3) wysokoÊç wynagrodzenia i zwrot wydatków po-
niesionych przez bieg∏ych, kuratorów ustanowio-
nych dla strony w danej sprawie oraz innych osób
i instytucji, majàc na wzgl´dzie nak∏ad pracy i kwa-
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lifikacje niezb´dne do wykonywania zleconych
przez sàd czynnoÊci oraz poziom wynagrodzeƒ
uzyskiwanych przez pracowników wykonujàcych
podobne zawody.

Tytu∏ II

Op∏aty

DZIA¸ 1

Przepisy ogólne

Art. 10. Op∏at´ nale˝y uiÊciç przy wniesieniu do sà-
du pisma podlegajàcego op∏acie.

Art. 11. Op∏ata jest sta∏a, stosunkowa albo podsta-
wowa. 

Art. 12. Op∏at´ sta∏à pobiera si´ w sprawach o pra-
wa niemajàtkowe oraz we wskazanych w ustawie nie-
których sprawach o prawa majàtkowe, w wysokoÊci
jednakowej, niezale˝nie od wartoÊci przedmiotu sporu
lub wartoÊci przedmiotu zaskar˝enia. Op∏ata sta∏a nie
mo˝e byç ni˝sza ni˝ 30 z∏otych i wy˝sza ni˝ 5 000 z∏o-
tych.

Art. 13. Op∏at´ stosunkowà pobiera si´ w spra-
wach o prawa majàtkowe; wynosi ona 5 % wartoÊci
przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskar˝enia, jednak
nie mniej ni˝ 30 z∏otych i nie wi´cej ni˝ 100 000 z∏o-
tych. 

Art. 14. 1. Op∏at´ podstawowà pobiera si´ w spra-
wach, w których przepisy nie przewidujà op∏aty sta∏ej,
stosunkowej lub tymczasowej. 

2. Op∏at´ podstawowà pobiera si´ tak˝e od podle-
gajàcych op∏acie pism, o których mowa w art. 3 ust. 2,
wnoszonych przez stron´ zwolnionà od kosztów sàdo-
wych przez sàd, chyba ˝e ustawa stanowi inaczej.

3. Op∏ata podstawowa wynosi 30 z∏otych i stanowi
minimalnà op∏at´, którà strona jest obowiàzana uiÊciç
od pisma podlegajàcego op∏acie, chyba ˝e ustawa sta-
nowi inaczej. 

4. Pobranie od pisma op∏aty podstawowej wy∏àcza
pobranie innej op∏aty. 

5. Przepisów o op∏acie podstawowej nie stosuje
si´ w post´powaniu wieczystoksi´gowym oraz w po-
st´powaniu rejestrowym.

Art. 15. 1. Od pisma wniesionego w sprawie o pra-
wa majàtkowe, w której wartoÊci przedmiotu sprawy
nie da si´ ustaliç w chwili jej wszcz´cia, przewodniczà-
cy okreÊla op∏at´ tymczasowà. 

2. Op∏at´ tymczasowà okreÊla si´ w granicach od
30 z∏otych do 1 000 z∏otych.

3. W orzeczeniu koƒczàcym post´powanie
w pierwszej instancji sàd okreÊla wysokoÊç op∏aty
ostatecznej, która jest bàdê op∏atà stosunkowà, obli-
czonà od wartoÊci przedmiotu sporu ustalonej w toku
post´powania, bàdê op∏atà okreÊlonà przez sàd, je˝eli

wartoÊci tej nie uda∏o si´ ustaliç. W tym wypadku
op∏at´ ostatecznà sàd okreÊla w kwocie nie wy˝szej ni˝
5 000 z∏otych, majàc na wzgl´dzie spo∏ecznà donio-
s∏oÊç rozstrzygni´cia i stopieƒ zawi∏oÊci sprawy.

Art. 16. 1. Je˝eli op∏ata ostateczna jest wy˝sza od
op∏aty tymczasowej, sàd orzeka o obowiàzku uiszcze-
nia ró˝nicy, stosujàc odpowiednio zasady obowiàzujà-
ce przy zwrocie kosztów procesu.

2. Je˝eli op∏ata ostateczna jest ni˝sza od op∏aty
tymczasowej, ró˝nic´ sàd zwraca z urz´du na koszt
strony.

Art. 17. W wypadku wstàpienia do sprawy osoby,
na której rzecz prokurator wytoczy∏ powództwo lub
zg∏osi∏ wniosek o wszcz´cie post´powania, pobiera
si´ od tej osoby op∏at´ nale˝nà od takiego pozwu lub
wniosku.

Art. 18. 1. Ca∏à op∏at´ pobiera si´ od pozwu i po-
zwu wzajemnego oraz wniosku o wszcz´cie post´po-
wania nieprocesowego lub samodzielnej jego cz´Êci,
chyba ˝e przepis szczególny stanowi inaczej.

2. Przepisy ustawy przewidujàce pobranie op∏aty
od pozwu lub wniosku wszczynajàcego post´powanie
w sprawie stosuje si´ równie˝ do op∏aty od apelacji,
skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodnoÊci
z prawem prawomocnego orzeczenia, interwencji
g∏ównej, skargi o wznowienie post´powania, skargi
o uchylenie wyroku sàdu polubownego, chyba ˝e
przepis szczególny stanowi inaczej.

Art. 19. 1. Po∏ow´ op∏aty pobiera si´ od sprzeciwu
od wyroku zaocznego.

2. Czwartà cz´Êç op∏aty pobiera si´ od pozwu
w post´powaniu nakazowym lub upominawczym,
z wy∏àczeniem spraw podlegajàcych rozpoznaniu
w post´powaniu uproszczonym.

3. Piàtà cz´Êç op∏aty pobiera si´ od:

1) interwencji ubocznej;

2) za˝alenia, chyba ˝e przepis szczególny stanowi
inaczej.

4. Trzy czwarte cz´Êci op∏aty pobiera si´ od:

1) pozwanego w razie wniesienia zarzutów od naka-
zu zap∏aty wydanego w post´powaniu nakazo-
wym;

2) powoda w razie prawid∏owego wniesienia przez
pozwanego sprzeciwu przeciwko nakazowi zap∏aty
wydanemu w post´powaniu upominawczym.

Art. 20. 1. Op∏ata, o której mowa w art. 19, nie mo-
˝e wynosiç mniej ni˝ 30 z∏otych. 

2. Je˝eli op∏ata ta ma byç pobrana przed ustale-
niem op∏aty ostatecznej, pobiera si´ odpowiednià
cz´Êç op∏aty tymczasowej, nie mniej jednak ni˝ 30 z∏o-
tych.

Art. 21. Koƒcówk´ op∏aty zaokràgla si´ w gór´ do
pe∏nego z∏otego.

Dziennik Ustaw Nr 167 — 10160 — Poz. 1398



DZIA¸ 2

WysokoÊç op∏at we wszystkich rodzajach
spraw

Art. 22. Op∏at´ sta∏à w kwocie 40 z∏otych pobiera
si´ od za˝alenia na postanowienie w przedmiocie:

1) oddalenia wniosku o wy∏àczenie s´dziego, ∏awni-
ka, bieg∏ego lub t∏umacza;

2) skazania na grzywn´ strony, Êwiadka, bieg∏ego,
t∏umacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia
od grzywny;

3) przymusowego sprowadzenia lub aresztowania
Êwiadka oraz odmowy zwolnienia od przymuso-
wego sprowadzenia;

4) wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych
przez bieg∏ego, t∏umacza i kuratora;

5) nale˝noÊci Êwiadka.

Art. 23. Op∏at´ sta∏à w kwocie 40 z∏otych pobiera
si´ od:

1) wniosku o wszcz´cie post´powania nieprocesowe-
go lub samodzielnej jego cz´Êci, chyba ˝e przepis
szczególny stanowi inaczej;

2) apelacji, za˝alenia, skargi kasacyjnej, skargi
o wznowienie post´powania i skargi o stwierdze-
nie niezgodnoÊci z prawem prawomocnego orze-
czenia w sprawie, w której post´powanie niepro-
cesowe zosta∏o wszcz´te z urz´du;

3) wniosku o przeprowadzenie post´powania pojed-
nawczego;

4) wniosku o zabezpieczenie dowodu.

Art. 24. Op∏at´ sta∏à w kwocie 300 z∏otych pobiera
si´ od wniosku o:

1) uznanie orzeczenia sàdu zagranicznego;

2) uznanie ugody zawartej przed sàdem zagranicz-
nym;

3) stwierdzenie wykonalnoÊci orzeczenia sàdu zagra-
nicznego lub ugody zawartej przed sàdem zagra-
nicznym;

4) wydanie postanowienia co do wykonalnoÊci wyro-
ku sàdu polubownego lub ugody zawartej przed
sàdem polubownym;

5) stwierdzenie wykonalnoÊci orzeczenia zagranicz-
nego sàdu polubownego lub ugody zawartej
przed zagranicznym sàdem polubownym.

Art. 25. 1. Op∏at´ sta∏à w kwocie 100 z∏otych pobie-
ra si´ od:

1) skargi na czynnoÊci komornika;

2) za˝alenia na odmow´ dokonania czynnoÊci nota-
rialnej.

2. Op∏at´ od skargi na orzeczenie referendarza po-
biera si´ w wysokoÊci op∏aty od wniosku o wydanie
tego orzeczenia, nie wi´cej jednak ni˝ 100 z∏otych.

DZIA¸ 3

WysokoÊç op∏at w procesie

Rozdzia∏ 1

Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Art. 26. 1. Op∏at´ sta∏à w kwocie 600 z∏otych pobie-
ra si´ od pozwu o:

1) rozwód;

2) separacj´;

3) ochron´ dóbr osobistych;

4) ochron´ niemajàtkowych praw autorskich;

5) ochron´ niemajàtkowych praw wynikajàcych
z opatentowania wynalazków lub rejestracji wzo-
rów u˝ytkowych i zdobniczych oraz znaków towa-
rowych (ochron´ praw twórcy projektu wynalaz-
czego);

6) ochron´ innych praw niemajàtkowych, chyba ˝e
przepis szczególny stanowi inaczej.

2. W sprawach o rozwód, o separacj´ lub o unie-
wa˝nienie ma∏˝eƒstwa, w razie zasàdzenia alimentów
na rzecz ma∏˝onka w orzeczeniu koƒczàcym post´po-
wanie w instancji, pobiera si´ od ma∏˝onka zobowià-
zanego op∏at´ stosunkowà od zasàdzonego roszcze-
nia, a w razie nakazania eksmisji jednego z ma∏˝onków
albo podzia∏u wspólnego majàtku pobiera si´ tak˝e
op∏at´ w wysokoÊci przewidzianej od pozwu lub wnio-
sku w takiej sprawie. 

Art. 27. Op∏at´ sta∏à w kwocie 200 z∏otych pobiera
si´ od pozwu w sprawie o:

1) ustalenie istnienia lub nieistnienia ma∏˝eƒstwa;

2) uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa;

3) rozwiàzanie przysposobienia;

4) zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyƒstwa;

5) uniewa˝nienie uznania dziecka;

6) ustanowienie przez sàd rozdzielnoÊci majàtkowej;

7) naruszenie posiadania;

8) uchylenie uchwa∏y organu spó∏dzielni;

9) uchylenie uchwa∏y wspólnoty mieszkaniowej;

10) przyj´cie w poczet cz∏onków spó∏dzielni mieszka-
niowej;

11) opró˝nienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o in-
nym przeznaczeniu;

12) ustalenie wstàpienia w stosunek najmu.
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Art. 28. W sprawie podlegajàcej rozpoznaniu w po-
st´powaniu uproszczonym pobiera si´ od pozwu
op∏at´ sta∏à, przy wartoÊci przedmiotu sporu lub war-
toÊci przedmiotu umowy: 

1) do 2 000 z∏otych — 30 z∏otych;

2) ponad 2 000 z∏otych do 5 000 z∏otych — 100 z∏o-
tych;

3) ponad 5 000 z∏otych do 7 500 z∏otych — 250 z∏o-
tych;

4) ponad 7 500 z∏otych — 300 z∏otych.

Rozdzia∏ 2

Sprawy gospodarcze

Art. 29. Op∏at´ sta∏à w kwocie 2 000 z∏otych pobie-
ra si´ od pozwu w sprawie o:

1) rozwiàzanie spó∏ki;

2) wy∏àczenie wspólnika ze spó∏ki;

3) uchylenie uchwa∏y organu spó∏ki.

Art. 30. Op∏at´ sta∏à w kwocie 100 z∏otych pobiera
si´ od pozwu w sprawie z zakresu ochrony Êrodowi-
ska.

Art. 31. Op∏at´ sta∏à w kwocie 1 500 z∏otych pobie-
ra si´ od pozwu:

1) w sprawie z umowy o przekazanie mienia w ra-
mach prywatyzacji;

2) w sprawie o uniewa˝nienie przetargu.

Art. 32. 1. Op∏at´ sta∏à w kwocie 1 000 z∏otych po-
biera si´ od odwo∏ania od decyzji Prezesa Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a tak˝e od ape-
lacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgod-
noÊci z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej
sprawie.

2. Op∏at´ sta∏à w kwocie 500 z∏otych pobiera si´ od
za˝alenia na postanowienie Prezesa Urz´du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.

3. Op∏at´ sta∏à w kwocie 100 z∏otych pobiera si´ od
odwo∏ania od decyzji Prezesa Urz´du Regulacji Ener-
getyki, Prezesa Urz´du Regulacji Telekomunikacji
i Poczty, Prezesa Urz´du Transportu Kolejowego,
a tak˝e od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwier-
dzenie niezgodnoÊci z prawem prawomocnego orze-
czenia w takiej sprawie.

4. Op∏at´ sta∏à w kwocie 50 z∏otych pobiera si´ od
za˝alenia na postanowienie Prezesa Urz´du Regulacji
Energetyki, Prezesa Urz´du Regulacji Telekomunikacji
i Poczty oraz Prezesa Urz´du Transportu Kolejowego.

Art. 33. Op∏at´ sta∏à w kwocie 3 000 z∏otych pobie-
ra si´ od odwo∏ania od decyzji Przewodniczàcego Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji, a tak˝e od apelacji,
skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodnoÊci

z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej spra-
wie.

Art. 34. Op∏at´ sta∏à w kwocie 3 000 z∏otych pobie-
ra si´ od skargi na orzeczenie zespo∏u arbitrów
w sprawach zamówieƒ publicznych.

Rozdzia∏ 3

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeƒ 
spo∏ecznych

Art. 35. 1. W sprawach z zakresu prawa pracy po-
biera si´ op∏at´ podstawowà w kwocie 30 z∏otych wy-
∏àcznie od apelacji, za˝alenia, skargi kasacyjnej i skargi
o stwierdzenie niezgodnoÊci z prawem prawomocne-
go orzeczenia. Jednak˝e w sprawach, w których war-
toÊç przedmiotu sporu przewy˝sza kwot´ 50 000 z∏o-
tych, pobiera si´ od wszystkich podlegajàcych op∏acie
pism procesowych op∏at´ stosunkowà.

2. Pracownik i pracodawca uiszczajà op∏at´ pod-
stawowà od pism podlegajàcych op∏acie wymienio-
nych w ust. 1, tak˝e w sprawie o ustalenie istnienia
stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora
pracy.

Art. 36. W sprawach z zakresu ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych i w sprawach odwo∏aƒ rozpoznawanych
przez sàd pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych pobiera si´
op∏at´ podstawowà w kwocie 30 z∏otych wy∏àcznie od
apelacji, za˝alenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwier-
dzenie niezgodnoÊci z prawem prawomocnego orze-
czenia. 

DZIA¸ 4

WysokoÊç op∏at w post´powaniu
nieprocesowym

Rozdzia∏ 1

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuƒczego

Art. 37. Op∏at´ sta∏à w kwocie 100 z∏otych pobiera
si´ od wniosku o:

1) zezwolenie na zawarcie zwiàzku ma∏˝eƒskiego;

2) zmian´ wyroku orzekajàcego rozwód lub separa-
cj´ w cz´Êci dotyczàcej w∏adzy rodzicielskiej;

3) separacj´ na zgodne ˝àdanie ma∏˝onków;

4) zniesienie separacji;

5) zezwolenie na udzielenie pe∏nomocnictwa do
oÊwiadczenia o wstàpieniu w zwiàzek ma∏˝eƒski;

6) zwolnienie od obowiàzku z∏o˝enia lub przedsta-
wienia kierownikowi urz´du stanu cywilnego do-
kumentu potrzebnego do zawarcia zwiàzku ma∏-
˝eƒskiego.

Art. 38. 1. Op∏at´ sta∏à w kwocie 1 000 z∏otych po-
biera si´ od wniosku o podzia∏ majàtku wspólnego po
ustaniu ma∏˝eƒskiej wspólnoÊci majàtkowej. 
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2. Je˝eli wniosek zawiera zgodny projekt podzia∏u
tego majàtku, pobiera si´ op∏at´ sta∏à w kwocie
300 z∏otych. 

Rozdzia∏ 2

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego

Art. 39. 1. Op∏at´ sta∏à w kwocie 200 z∏otych pobie-
ra si´ od wniosku o:

1) ustanowienie drogi koniecznej;

2) rozgraniczenie nieruchomoÊci;

3) stwierdzenie nabycia s∏u˝ebnoÊci gruntowej przez
zasiedzenie.

2. Op∏at´ w kwocie 100 z∏otych pobiera si´ od
wniosku o:

1) ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej;

2) ustanowienie zarzàdcy rzeczy wspólnej lub przed-
miotu u˝ytkowania;

3) rozstrzygni´cie co do dokonania czynnoÊci doty-
czàcej rzeczy wspólnej.

Art. 40. Op∏at´ sta∏à w kwocie 2 000 z∏otych pobie-
ra si´ od wniosku o stwierdzenie nabycia w∏asnoÊci
nieruchomoÊci przez zasiedzenie.

Art. 41. 1. Op∏at´ sta∏à w kwocie 1 000 z∏otych po-
biera si´ od wniosku o zniesienie wspó∏w∏asnoÊci.

2. Je˝eli wniosek zawiera zgodny projekt zniesie-
nia wspó∏w∏asnoÊci, pobiera si´ op∏at´ sta∏à w kwocie
300 z∏otych. 

Rozdzia∏ 3

Sprawy z zakresu prawa o ksi´gach wieczystych

Art. 42. 1. Op∏at´ sta∏à w kwocie 200 z∏otych pobie-
ra si´ od wniosku o wpis w ksi´dze wieczystej w∏asno-
Êci, u˝ytkowania wieczystego lub ograniczonego pra-
wa rzeczowego, chyba ˝e przepis szczególny stanowi
inaczej.

2. Je˝eli wniosek dotyczy wpisu udzia∏u w prawie,
pobiera si´ cz´Êç op∏aty sta∏ej proporcjonalnà do wy-
sokoÊci udzia∏u, nie mniej jednak ni˝ 100 z∏otych.

3. Od wniosku o wpis w ksi´dze wieczystej w∏a-
snoÊci, u˝ytkowania wieczystego lub spó∏dzielczego
w∏asnoÊciowego prawa do lokalu na podstawie dzie-
dziczenia, zapisu lub dzia∏u spadku albo zniesienia
wspó∏w∏asnoÊci pobiera si´ jednà op∏at´ sta∏à w wy-
sokoÊci 150 z∏otych niezale˝nie od liczby udzia∏ów
w tych prawach.

Art. 43. Op∏at´ sta∏à w kwocie 150 z∏otych pobiera
si´ od wniosku o wpis: 

1) w∏asnoÊci, u˝ytkowania wieczystego, spó∏dzielcze-
go w∏asnoÊciowego prawa do lokalu nabytego

w wyniku podzia∏u majàtku wspólnego po ustaniu
wspólnoÊci majàtkowej mi´dzy ma∏˝onkami;

2) w∏asnoÊci nieruchomoÊci rolnej o powierzchni
do 5 ha;

3) praw osobistych i roszczeƒ;

4) zmiany treÊci ograniczonych praw rzeczowych.

Art. 44. 1. Op∏at´ sta∏à w kwocie 60 z∏otych pobie-
ra si´ od wniosku o:

1) za∏o˝enie ksi´gi wieczystej;

2) po∏àczenie nieruchomoÊci w jednej ksi´dze wie-
czystej, która jest ju˝ prowadzona, niezale˝nie od
liczby ∏àczonych nieruchomoÊci;

3) od∏àczenie nieruchomoÊci lub jej cz´Êci;

4) sprostowanie dzia∏u I—O;

5) wpis ostrze˝enia o niezgodnoÊci stanu prawnego
ujawnionego w ksi´dze wieczystej z rzeczywistym
stanem prawnym;

6) dokonanie innych wpisów, poza okreÊlonymi
w art. 42 i 43. 

2. Je˝eli za∏o˝enie ksi´gi wieczystej nast´puje
w zwiàzku z od∏àczeniem nieruchomoÊci lub jej cz´Êci
z istniejàcej ksi´gi wieczystej, pobiera si´ tylko jednà
op∏at´ sta∏à okreÊlonà w ust. 1.

Art. 45. 1. Op∏at´ sta∏à okreÊlonà w art. 44 ust. 1
pkt 1—3 pobiera si´ niezale˝nie od op∏aty za dokona-
nie wpisu w∏asnoÊci, u˝ytkowania wieczystego lub
spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego prawa do lokalu. 

2. Op∏at´ sta∏à okreÊlonà w art. 42 i 43 pobiera si´
odr´bnie od wniosku o wpis ka˝dego prawa, choçby
wpis dwu lub wi´cej praw mia∏ byç dokonany na tej
samej podstawie prawnej.

3. Od wniosku o wpis hipoteki ∏àcznej lub s∏u˝eb-
noÊci pobiera si´ jednà op∏at´ sta∏à, choçby wniosek
ten obejmowa∏ wi´cej ni˝ jednà ksi´g´ wieczystà.

Art. 46. Od wniosku o wykreÊlenie wpisu pobiera
si´ po∏ow´ op∏aty pobranej od wniosku o wpis.

Art. 47. Wydatki zwiàzane z drukiem ksi´gi wieczy-
stej i teczki akt tej ksi´gi nie obcià˝ajà stron.

Art. 48. Od wniosku o z∏o˝enie do zbioru doku-
mentów pobiera si´ op∏at´ sta∏à, przewidzianà dla
wniosku o wpis do ksi´gi wieczystej.

Rozdzia∏ 4

Sprawy z zakresu prawa spadkowego

Art. 49. 1. Op∏at´ sta∏à w kwocie 50 z∏otych pobie-
ra si´ od wniosku o:

1) stwierdzenie nabycia spadku;

2) zabezpieczenie spadku;
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3) sporzàdzenie spisu inwentarza;

4) odebranie oÊwiadczenia o przyj´ciu lub odrzuce-
niu spadku.

2. Je˝eli wnioski, o których mowa w ust. 1, sà
umieszczone w jednym piÊmie lub we wniosku o dzia∏
spadku, op∏at´ pobiera si´ od ka˝dego z nich odr´b-
nie.

Art. 50. Op∏at´ sta∏à w kwocie 100 z∏otych pobiera
si´ od:

1) apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie
niezgodnoÊci z prawem prawomocnego orzecze-
nia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku;

2) wniosku o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu;

3) wniosku o wydanie w∏aÊciwemu konsulowi spad-
ku po cudzoziemcu.

Art. 51. 1. Op∏at´ sta∏à w kwocie 500 z∏otych pobie-
ra si´ od wniosku o dzia∏ spadku, a je˝eli zawiera on
zgodny projekt dzia∏u spadku, pobiera si´ op∏at´ sta∏à
w kwocie 300 z∏otych. 

2. Op∏at´ sta∏à w kwocie 1 000 z∏otych pobiera si´
od wniosku o dzia∏ spadku po∏àczony ze zniesieniem
wspó∏w∏asnoÊci, a je˝eli zawiera on zgodny projekt
dzia∏u spadku i zniesienia wspó∏w∏asnoÊci, pobiera si´
op∏at´ sta∏à w kwocie 600 z∏otych.

Rozdzia∏ 5

Sprawy z zakresu dzia∏ania Krajowego Rejestru 
Sàdowego

Art. 52. Op∏at´ sta∏à w kwocie 1 000 z∏otych pobie-
ra si´ od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w reje-
strze przedsi´biorców w Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym, chyba ˝e przepis szczególny stanowi inaczej.

Art. 53. 1. Op∏at´ sta∏à w kwocie 500 z∏otych pobie-
ra si´ od wniosku o zarejestrowanie w Krajowym Re-
jestrze Sàdowym w rejestrze stowarzyszeƒ, innych or-
ganizacji spo∏ecznych i zawodowych, fundacji oraz pu-
blicznych zak∏adów opieki zdrowotnej. 

2. Op∏at´ sta∏à w kwocie 1 000 z∏otych pobiera si´
od wniosku, o którym mowa w ust. 1, je˝eli dotyczy on
jednoczeÊnie wpisu do rejestru przedsi´biorców.

Art. 54. Op∏at´ sta∏à w kwocie 300 z∏otych pobiera
si´ od wniosku o:

1) wpisanie d∏u˝nika do rejestru d∏u˝ników niewyp∏a-
calnych w Krajowym Rejestrze Sàdowym;

2) wykreÊlenie podmiotu z rejestru przedsi´biorców
lub z rejestru stowarzyszeƒ, innych organizacji
spo∏ecznych i zawodowych, fundacji oraz publicz-
nych zak∏adów opieki zdrowotnej po∏àczone z wy-
kreÊleniem z Krajowego Rejestru Sàdowego.

Art. 55. Op∏at´ sta∏à w kwocie 400 z∏otych pobiera
si´ od wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotyczàce-
go podmiotu wpisanego do rejestru przedsi´biorców.

Art. 56. Op∏at´ sta∏à w kwocie 150 z∏otych pobiera
si´ od wniosku o:

1) dokonanie zmiany wpisu dotyczàcego podmiotu
wpisanego tylko w rejestrze stowarzyszeƒ, innych
organizacji spo∏ecznych i zawodowych, fundacji
oraz publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej, nie-
wpisanego do rejestru przedsi´biorców;

2) wykreÊlenie z rejestru przedsi´biorców — bez wy-
kreÊlenia z Krajowego Rejestru Sàdowego;

3) wykreÊlenie z rejestru d∏u˝ników niewyp∏acalnych.

Art. 57. W wypadku jednoczesnego wniesienia
przez tego samego wnioskodawc´, na kilku formula-
rzach, kilku wniosków o wpis lub o dokonanie zmian
w Krajowym Rejestrze Sàdowym — pobiera si´ tylko
jednà op∏at´, z tym ˝e je˝eli przepis przewiduje dla da-
nego rodzaju spraw op∏aty w ró˝nych wysokoÊciach
— pobiera si´ op∏at´ wy˝szà.

Art. 58. Jednà op∏at´ sta∏à w kwocie 100 z∏otych
pobiera si´ od skargi na orzeczenie referendarza sàdo-
wego, chocia˝by dotyczy∏o kilku wpisów w rejestrze
przedsi´biorców lub rejestrze stowarzyszeƒ, innych
organizacji spo∏ecznych i zawodowych, fundacji oraz
publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej.

Art. 59. Op∏at´ sta∏à w kwocie 300 z∏otych pobiera
si´ od innych wniosków ni˝ wymienione w art. 52—58,
je˝eli nale˝à do w∏aÊciwoÊci sàdu dokonujàcego wpi-
sów w Krajowym Rejestrze Sàdowym.

Art. 60. Op∏at´ sta∏à w kwocie 200 z∏otych pobiera
si´ od wniosku o wpis zastawu rejestrowego do reje-
stru zastawów.

Art. 61. Op∏at´ sta∏à w kwocie 100 z∏otych pobiera
si´ od wniosku o zmian´ wpisu w rejestrze zastawów.

Art. 62. Op∏at´ sta∏à w kwocie 50 z∏otych pobiera
si´ od wniosku o wykreÊlenie zastawu rejestrowego
z rejestru zastawów.

Art. 63. Op∏at´ sta∏à w kwocie 40 z∏otych pobiera
si´ od wniosku o przyj´cie dokumentów, o których sàd
czyni wzmiank´ w rejestrze, oraz dokumentów zawie-
rajàcych dane niepodlegajàce wed∏ug przepisów usta-
wy wpisowi do okreÊlonego dzia∏u Krajowego Reje-
stru Sàdowego. 

Art. 64. Op∏at´ sta∏à w kwocie 40 z∏otych pobiera
si´ od wniosku o uwierzytelnienie odpisu statutu
w post´powaniu rejestrowym.

Rozdzia∏ 6

Inne sprawy rozpoznawane w post´powaniu 
nieprocesowym

Art. 65. Op∏at´ sta∏à w kwocie 300 z∏otych pobiera
si´ od wniosku w sprawie mi´dzy organami przedsi´-
biorstwa paƒstwowego i mi´dzy przedsi´biorstwem
paƒstwowym lub jego organami a jego organem za∏o-
˝ycielskim albo organem sprawujàcym nadzór.
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Art. 66. Op∏at´ sta∏à w kwocie 200 z∏otych pobiera
si´ od wniosku o umorzenie utraconego dokumentu.

Art. 67. Op∏at´ sta∏à w kwocie 100 z∏otych pobiera
si´ od wniosku o:

1) z∏o˝enie przedmiotu Êwiadczenia do depozytu sà-
dowego;

2) wydanie z depozytu przedmiotu Êwiadczenia.

DZIA¸ 5

WysokoÊç op∏at w post´powaniu
zabezpieczajàcym

Art. 68. Op∏at´ sta∏à w kwocie 40 z∏otych pobiera
si´ od wniosku o:

1) udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajàtko-
wego, chyba ˝e wniosek zosta∏ zg∏oszony w pi-
Êmie rozpoczynajàcym post´powanie;

2) zmian´ lub uchylenie postanowienia w przedmio-
cie zabezpieczenia roszczenia niemajàtkowego.

Art. 69. Op∏at´ sta∏à w kwocie 100 z∏otych pobiera
sàd od wniosku o:

1) udzielenie zabezpieczenia roszczenia majàtkowe-
go, chyba ˝e wniosek zosta∏ zg∏oszony w piÊmie
rozpoczynajàcym post´powanie;

2) zmian´ lub uchylenie postanowienia w przedmio-
cie zabezpieczenia roszczenia majàtkowego.

DZIA¸ 6

WysokoÊç op∏at w post´powaniu
egzekucyjnym

Art. 70. Op∏at´ sta∏à w kwocie 40 z∏otych pobiera
sàd od wniosku o:

1) wezwanie d∏u˝nika do wykonania egzekwowanej
czynnoÊci w wyznaczonym terminie oraz umoco-
wanie wierzyciela do wykonania tej czynnoÊci na
koszt d∏u˝nika, w razie bezskutecznego up∏ywu
wyznaczonego terminu;

2) ukaranie grzywnà d∏u˝nika niewykonujàcego obo-
wiàzku zaniechania czynnoÊci lub nieprzeszkadza-
nia czynnoÊciom wierzyciela;

3) przeprowadzenie przez sàd egzekucji czynnoÊci
o charakterze niemajàtkowym, której inna osoba
nie mo˝e za d∏u˝nika wykonaç;

4) ponowne wydanie tytu∏u wykonawczego w za-
mian utraconego;

5) nakazanie d∏u˝nikowi wyjawienia majàtku.

Art. 71. Op∏at´ sta∏à w kwocie 50 z∏otych pobiera
sàd od wniosku o:

1) nadanie klauzuli wykonalnoÊci tytu∏owi egzekucyj-
nemu, innemu ni˝ orzeczenie sàdu, ugoda sàdowa
albo nakaz zap∏aty;

2) nadanie klauzuli wykonalnoÊci przeciwko ma∏˝on-
kowi d∏u˝nika;

3) nadanie klauzuli wykonalnoÊci przeciwko lub na
rzecz osoby innej ni˝ wskazana w tytule egzekucyj-
nym, na którà przesz∏y uprawnienie lub obowiàzek
po powstaniu tytu∏u lub w toku sprawy przed wy-
daniem tytu∏u;

4) nadanie klauzuli wykonalnoÊci przeciwko wspólni-
kowi ponoszàcemu odpowiedzialnoÊç bez ograni-
czenia ca∏ym swoim majàtkiem za zobowiàzania
spó∏ki;

5) ustanowienie zarzàdcy nieruchomoÊci lub innej
rzeczy albo prawa, z których prowadzi si´ egzeku-
cj´ wed∏ug przepisów o egzekucji z nieruchomo-
Êci;

6) umorzenie ksià˝eczki oszcz´dnoÊciowej w zwiàzku
z zaj´ciem wk∏adu, na który jà wystawiono.

Art. 72. Op∏at´ sta∏à w kwocie 100 z∏otych pobiera
si´ od:

1) zarzutów na opis i oszacowanie nieruchomoÊci;

2) zarzutów przeciwko planowi podzia∏u sumy uzy-
skanej z egzekucji oraz za˝alenia na postanowienie
wydane w wyniku rozpoznania zarzutów;

3) wniosku o podzia∏ z∏o˝onej od depozytu sàdowego
sumy odszkodowania za wyw∏aszczonà nierucho-
moÊç i wyp∏at´ odszkodowania;

4) wniosku o udzielenie przybicia nieruchomoÊci lub
innej rzeczy albo prawa, z których egzekucj´ pro-
wadzi si´ wed∏ug przepisów o egzekucji z nieru-
chomoÊci; op∏at´ t´ uiszcza si´ przed przysàdze-
niem w∏asnoÊci;

5) wniosku o przeprowadzenie przez sàd egzekucji
czynnoÊci o charakterze majàtkowym, której inna
osoba nie mo˝e wykonaç za d∏u˝nika;

6) zatwierdzenia planu podzia∏u sumy uzyskanej z eg-
zekucji, a tak˝e wprowadzenia do planu zmian lub
uzupe∏nieƒ.

Art. 73. Op∏at´ sta∏à w kwocie 1 000 z∏otych pobie-
ra si´ od wniosku o:

1) wszcz´cie egzekucji przez zarzàd przymusowy
przedsi´biorstwa lub gospodarstwa rolnego;

2) wszcz´cie egzekucji przez sprzeda˝ przedsi´bior-
stwa lub gospodarstwa rolnego.

DZIA¸ 7

WysokoÊç op∏at w post´powaniu
upad∏oÊciowym, uk∏adowym i naprawczym

Art. 74. Op∏at´ sta∏à w kwocie 1 000 z∏otych pobie-
ra si´ od:

1) wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci;

2) wniosku zarzàdcy zagranicznego w przedmiocie
uznania zagranicznego post´powania upad∏oÊcio-
wego.
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Art. 75. Op∏at´ sta∏à w kwocie 200 z∏otych pobiera
si´ od:

1) wniosku o wszcz´cie post´powania naprawczego;

2) wniosku o wszcz´cie wtórnego post´powania upa-
d∏oÊciowego;

3) za˝alenia na postanowienia wydane w post´powa-
niu upad∏oÊciowym i naprawczym;

4) sprzeciwu co do uznania lub odmowy uznania
zg∏oszonych wierzytelnoÊci.

Art. 76. Op∏at´ sta∏à w kwocie 100 z∏otych pobiera
si´ od:

1) zarzutów przeciwko uk∏adowi i przeciwko planowi
podzia∏u;

2) wniosku o uchylenie lub zmian´ uk∏adu;

3) wniosku o uchylenie lub zmian´ orzeczenia
o uznaniu zagranicznego post´powania upad∏o-
Êciowego;

4) wniosku w sprawie zakazu prowadzenia dzia∏alno-
Êci gospodarczej.

DZIA¸ 8

Op∏aty kancelaryjne

Art. 77. 1. Op∏at´ od wniosku o wydanie na pod-
stawie akt:

1) poÊwiadczonego odpisu, wypisu lub wyciàgu,

2) odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocno-
Êci,

3) odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalnoÊci,

4) zaÊwiadczenia

— pobiera si´ w kwocie 6 z∏otych za ka˝dà rozpocz´-
tà stronic´ wydanego dokumentu.

2. Je˝eli dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
jest sporzàdzony w j´zyku obcym albo zawiera tabele,
pobiera si´ op∏at´ w podwójnej wysokoÊci.

3. Op∏at´, o której mowa w ust. 1, pobiera si´ od
wniosku o odpis ksi´gi wieczystej, o ile przepis szcze-
gólny nie stanowi inaczej.

Art. 78. Op∏at´ od wniosku o wydanie kopii doku-
mentu, znajdujàcego si´ w aktach sprawy, pobiera si´
w kwocie 1 z∏otego za ka˝dà rozpocz´tà stronic´ wyda-
nego dokumentu.

DZIA¸ 9

Zwrot op∏aty

Art. 79. 1. Sàd z urz´du zwraca stronie:

1) ca∏à uiszczonà op∏at´ od:

a) pisma zwróconego wskutek braków formal-
nych, 

b) pisma odrzuconego lub cofni´tego, je˝eli od-
rzucenie lub cofni´cie nastàpi∏o przed wys∏a-
niem odpisu pisma innym stronom, a w braku
takich stron — przed wys∏aniem zawiadomienia
o terminie posiedzenia, 

c) za˝alenia na postanowienie w przedmiocie uka-
rania grzywnà albo aresztem, zamiany grzywny
na areszt albo w przedmiocie przymusowego
sprowadzenia, je˝eli za˝alenie zosta∏o uwzgl´d-
nione w ca∏oÊci, 

d) za˝alenia na postanowienie o przyznaniu wyna-
grodzenia bieg∏emu lub t∏umaczowi, je˝eli za˝a-
lenie zosta∏o uwzgl´dnione w ca∏oÊci,

e) apelacji, za˝alenia, skargi kasacyjnej w razie
uwzgl´dnienia Êrodka zaskar˝enia z powodu
oczywistego naruszenia prawa i stwierdzenia
tego naruszenia przez sàd odwo∏awczy lub Sàd
Najwy˝szy,

f) skargi na orzeczenie referendarza sàdowego
w razie jej uwzgl´dnienia z powodu oczywiste-
go naruszenia prawa i stwierdzenie tego naru-
szenia przez sàd,

g) skargi o stwierdzenie niezgodnoÊci z prawem
prawomocnego orzeczenia w razie jej uwzgl´d-
nienia;

2) trzy czwarte uiszczonej op∏aty od:

a) pisma wszczynajàcego post´powanie w pierw-
szej instancji, je˝eli w toku post´powania sàdo-
wego zawarto ugod´ przed mediatorem,

b) skargi kasacyjnej lub skargi o stwierdzenie nie-
zgodnoÊci z prawem prawomocnego orzecze-
nia nieprzyj´tej do rozpoznania przez Sàd Naj-
wy˝szy;

3) po∏ow´ uiszczonej op∏aty od:

a) pisma cofni´tego przed rozpocz´ciem posiedze-
nia, na które sprawa zosta∏a skierowana, 

b) pozwu o rozwód lub separacj´ w razie orzecze-
nia rozwodu lub separacji na zgodny wniosek
stron bez orzekania o winie — po uprawomoc-
nieniu si´ wyroku, z zastrze˝eniem art. 26 ust. 2, 

c) pisma wszczynajàcego post´powanie w instan-
cji, w której sprawa zakoƒczy∏a si´ zawarciem
ugody sàdowej.

2. Poza wypadkami przewidzianymi w ust. 1 sàd
z urz´du zwraca stronie ca∏à uiszczonà op∏at´ od po-
zwu o rozwód lub separacj´ albo wniosku o separacj´
w razie cofni´cia pozwu lub wniosku na skutek pojed-
nania si´ stron w pierwszej instancji. W razie pojedna-
nia si´ stron przed zakoƒczeniem post´powania ape-
lacyjnego, zwraca si´ po∏ow´ uiszczonej op∏aty od
apelacji.

Art. 80. 1. Sàd z urz´du zwraca stronie ró˝nic´ mi´-
dzy op∏atà pobranà od strony a op∏atà nale˝nà.

2. Op∏at´ zwraca sàd, który jà pobra∏, a w przypad-
ku gdy op∏at´ pobiera∏ notariusz — sàd, który rozpo-
znawa∏ wniosek. 
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Art. 81. Roszczenie strony o zwrot op∏aty sàdowej
przedawnia si´ z up∏ywem trzech lat, liczàc od dnia
powstania tego roszczenia.

Art. 82. Zwrot op∏at, o którym mowa w niniejszym
rozdziale, mo˝e równie˝ zarzàdziç przewodniczàcy lub
referendarz sàdowy.

Tytu∏ III

Wydatki

DZIA¸ 1

Przepisy ogólne

Art. 83. 1. Je˝eli przepisy ustawy przewidujà obo-
wiàzek dzia∏ania i dokonywania czynnoÊci po∏àczonej
z wydatkami z urz´du, sàd zarzàdzi wykonanie tej
czynnoÊci, a kwot´ potrzebnà na ich pokrycie wyk∏ada
tymczasowo Skarb Paƒstwa. 

2. W orzeczeniu koƒczàcym post´powanie w spra-
wie sàd orzeka o poniesionych tymczasowo przez
Skarb Paƒstwa wydatkach, stosujàc odpowiednio
przepisy art. 113.

Art. 84. 1. Sàd z urz´du zwraca stronie wszelkie na-
le˝noÊci z tytu∏u wydatków, stanowiàce ró˝nic´ mi´-
dzy kosztami pobranymi od strony a kosztami nale˝-
nymi.

2. Przepisy art. 80—82 stosuje si´ odpowiednio do
zwrotu zaliczki.

3. Przepis art. 5 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

DZIA¸ 2

Nale˝noÊci Êwiadków, bieg∏ych, t ∏umaczy 
i stron w post´powaniu cywilnym

Art. 85. 1. Âwiadkowi przys∏uguje zwrot kosztów
podró˝y, kosztów noclegu i utraconych zarobków lub
dochodów, zwiàzanych ze stawiennictwem w sàdzie. 

2. Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód
za ka˝dy dzieƒ udzia∏u w czynnoÊciach sàdowych na
wezwanie sàdu przyznaje si´ Êwiadkowi w wysokoÊci
jego przeci´tnego dziennego zarobku lub dochodu.
W przypadku Êwiadka pozostajàcego w stosunku pra-
cy przeci´tny dzienny utracony zarobek oblicza si´ we-
d∏ug zasad obowiàzujàcych przy ustalaniu nale˝nego
pracownikowi ekwiwalentu pieni´˝nego za urlop.
W ka˝dym jednak przypadku górnà granic´ nale˝noÊci
za utracony dzienny zarobek lub dochód stanowi rów-
nowartoÊç 4,6 % kwoty bazowej dla osób zajmujàcych
kierownicze stanowiska paƒstwowe, której wysokoÊç,
ustalonà wed∏ug odr´bnych zasad, okreÊla ustawa bu-
d˝etowa. 

Art. 86. 1. Âwiadkowi przys∏uguje zwrot kosztów
podró˝y — z miejsca jego zamieszkania do miejsca
wykonywania czynnoÊci sàdowej na wezwanie sàdu
— wed∏ug zasad obowiàzujàcych przy obliczaniu na-

le˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi, zatrudnione-
mu w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce sfery
bud˝etowej, z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze
kraju. 

2. Wed∏ug tych samych zasad Êwiadkowi przys∏u-
guje zwrot kosztów noclegu oraz utrzymania w miej-
scu przes∏uchania. 

Art. 87. 1. Prawo do ˝àdania nale˝noÊci przewi-
dzianych w art. 85 i 86 s∏u˝y osobie wezwanej w cha-
rakterze Êwiadka, je˝eli si´ stawi∏a, choçby nie zosta∏a
przes∏uchana.

2. W wypadku gdy osoba uprawniona do otrzyma-
nia nale˝noÊci przewidzianych w art. 85 i 86 zostanie
wezwana w charakterze Êwiadka w kilku sprawach na
ten sam dzieƒ, przyznaje si´ jej te nale˝noÊci tylko raz.

3. Âwiadkowi, który zg∏osi∏ si´ bez wezwania sàdu,
nale˝noÊci przewidziane w art. 85 i 86 mogà byç przy-
znane tylko w wypadku, je˝eli zosta∏ przes∏uchany
przez sàd.

Art. 88. Sàd przyznaje zwrot kosztów podró˝y
i kosztów noclegu tak˝e osobie towarzyszàcej Êwiad-
kowi, je˝eli Êwiadek ze wzgl´du na stan zdrowia nie
móg∏ przybyç do sàdu bez opieki osoby mu towarzy-
szàcej.

Art. 89. 1. Bieg∏emu lub t∏umaczowi powo∏anemu
przez sàd przys∏uguje zwrot kosztów podró˝y, innych
wydatków koniecznych zwiàzanych ze stawiennic-
twem w sàdzie oraz wynagrodzenie za wykonanà pra-
c´.

2. Bieg∏emu lub t∏umaczowi wezwanemu do sàdu
przys∏uguje prawo do zwrotu kosztów podró˝y zwià-
zanych ze stawiennictwem w sàdzie, nawet je˝eli sàd
nie skorzysta∏ z jego us∏ug. 

3. Bieg∏emu lub t∏umaczowi przys∏uguje zwrot
kosztów podró˝y z miejsca jego zamieszkania do miej-
sca wykonywania czynnoÊci sàdowej na wezwanie sà-
du oraz zwrot kosztów noclegu wed∏ug zasad okreÊlo-
nych w art. 86. 

4. W razie wezwania bieg∏ego lub t∏umacza do sà-
du w kilku sprawach na ten sam dzieƒ nale˝noÊci prze-
widziane w ust. 3 przyznaje si´ tylko raz.

Art. 90. WysokoÊç wynagrodzenia bieg∏ego za wy-
konanà prac´ okreÊla si´, uwzgl´dniajàc wymagane
kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nak∏ad
pracy, a wysokoÊç wydatków niezb´dnych do wyko-
nania czynnoÊci — na podstawie z∏o˝onego rachunku.

Art. 91. W wypadku gdy obowiàzujàce przepisy
przewidujà przyznanie stronie nale˝noÊci w zwiàzku
z jej udzia∏em w post´powaniu sàdowym, nale˝noÊci
te przyznaje si´ stronie w wysokoÊci przewidzianej dla
Êwiadków.

Art. 92. 1. Zwrot wydatków, utraconego zarobku
lub dochodu, wynagrodzenia i kosztów podró˝y przy-
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znaje si´ na wniosek Êwiadka, bieg∏ego lub t∏umacza
z∏o˝ony na piÊmie lub ustnie do protoko∏u rozprawy. 

2. Wniosek o przyznanie nale˝noÊci, o jakich mowa
w ust. 1, sk∏ada si´ niezw∏ocznie, nie póêniej jednak
ni˝ w ciàgu trzech dni po wykonaniu czynnoÊci, a je˝e-
li czynnoÊci by∏y podejmowane na rozprawie — naj-
póêniej w ciàgu trzech dni po rozprawie. Osoby, które
nie zg∏osi∏y ˝àdania w tym terminie, tracà prawo do
przyznania im tych nale˝noÊci.

3. Roszczenie o zwrot nale˝noÊci, o których mowa
w ust. 1, przedawnia si´ z up∏ywem lat trzech, liczàc
od dnia powstania tego roszczenia. 

4. Âwiadek, bieg∏y lub t∏umacz powinni byç po-
uczeni o prawie i sposobie zg∏oszenia wniosku o zwrot
nale˝noÊci oraz o skutkach niezachowania terminu
wskazanego w ust. 2. 

Art. 93. 1. Nale˝noÊci Êwiadków, bieg∏ych, t∏uma-
czy i stron przyznaje i ustala sàd lub referendarz sàdo-
wy.

2. Przyznanà nale˝noÊç nale˝y wyp∏aciç niezw∏ocz-
nie. W wypadku niemo˝noÊci niezw∏ocznej wyp∏aty
nale˝noÊç przekazuje si´ przekazem pocztowym lub
przelewem bankowym bez obcià˝ania Êwiadka, bie-
g∏ego lub t∏umacza op∏atà pocztowà lub kosztami
przelewu.

Tytu∏ IV

Zwolnienie od kosztów sàdowych

Art. 94. Skarb Paƒstwa nie ma obowiàzku uiszcza-
nia op∏at.

Art. 95. 1. Nie pobiera si´ op∏at od wniosku:

1) o zabezpieczenie roszczenia, zg∏oszonego w pi-
Êmie rozpoczynajàcym post´powanie;

2) o przyj´cie oÊwiadczenia o uznaniu dziecka,
o nadanie dziecku nazwiska, o przysposobienie
dziecka, o odebranie osoby podlegajàcej w∏adzy
rodzicielskiej lub pozostajàcej pod opiekà;

3) o przes∏uchanie Êwiadka testamentu ustnego,
o otwarcie i og∏oszenie testamentu oraz o zwolnie-
nie z obowiàzków wykonawcy testamentu;

4) b´dàcego podstawà wszcz´cia przez sàd post´po-
wania z urz´du, a tak˝e od pism sk∏adanych sàdo-
wi opiekuƒczemu w wykonaniu obowiàzku wyni-
kajàcego z ustawy albo na∏o˝onego przez ten sàd;

5) o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt.

2. Skarga na orzeczenie referendarza sàdowego
o odmowie zwolnienia od kosztów sàdowych, za˝a-
lenie na postanowienie sàdu odmawiajàce zwolnie-
nia lub cofajàce zwolnienie od kosztów sàdowych 
oraz za˝alenie dotyczàce wy∏àcznie wysokoÊci op∏aty
albo wysokoÊci wydatków sà wolne od op∏at sàdo-
wych. 

3. Nie pobiera si´ op∏at od wniosku, za˝alenia
i apelacji nieletniego w post´powaniu w sprawach
nieletnich.

Art. 96. 1. Nie majà obowiàzku uiszczenia kosztów
sàdowych:

1) strona dochodzàca ustalenia ojcostwa lub macie-
rzyƒstwa oraz roszczeƒ z tym zwiàzanych;

2) strona dochodzàca roszczeƒ alimentacyjnych oraz
strona pozwana w sprawie o obni˝enie alimen-
tów;

3) strona wnoszàca o uznanie postanowieƒ umow-
nych za niedozwolone;

4) pracownik wnoszàcy powództwo lub strona wno-
szàca odwo∏anie do sàdu pracy i ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych, z zastrze˝eniem art. 35 i 36;

5) kurator wyznaczony przez sàd orzekajàcy lub sàd
opiekuƒczy dla danej sprawy;

6) prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik
Praw Dziecka;

7) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów
w sprawach dotyczàcych ochrony zbiorowych in-
teresów konsumentów; 

8) inspektor pracy oraz zwiàzki zawodowe w spra-
wach z zakresu prawa pracy; 

9) strona w sprawach zwiàzanych z ochronà zdrowia
psychicznego;

10) strona, która zosta∏a zwolniona od kosztów sàdo-
wych przez sàd — w zakresie przyznanego jej
zwolnienia;

11) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów
w sprawach dotyczàcych ochrony indywidualnych
interesów konsumenta — w zakresie przyznanego
konsumentowi przez sàd zwolnienia od kosztów
sàdowych.

2. Za kuratora wydatki ponosi tymczasowo strona,
dla której kurator zosta∏ ustanowiony, a gdyby to nie
by∏o mo˝liwe — strona, która swym wnioskiem lub
swà czynnoÊcià spowodowa∏a ustanowienie kuratora,
chyba ˝e przepis szczególny stanowi inaczej. 

3. W pozosta∏ych wypadkach, o których mowa
w ust. 1, za stron´ zwolnionà od kosztów sàdowych
wydatki ponosi tymczasowo Skarb Paƒstwa.

4. W wypadku gdy powództwo o ustalenie ojco-
stwa oka˝e si´ oczywiÊcie bezzasadne, sàd w orzecze-
niu koƒczàcym post´powanie w sprawie mo˝e obcià-
˝yç powoda nieuiszczonymi kosztami sàdowymi, bio-
ràc pod uwag´ wszystkie okolicznoÊci sprawy.

Art. 97. W toku post´powania w sprawach z zakre-
su prawa pracy o roszczenia pracownika wydatki ob-
cià˝ajàce pracownika ponosi tymczasowo Skarb Paƒ-
stwa. Sàd pracy w orzeczeniu koƒczàcym post´powa-
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nie w instancji rozstrzyga o tych wydatkach, stosujàc
odpowiednio przepisy art. 113, z tym ˝e obcià˝enie
pracownika tymi wydatkami mo˝e nastàpiç w wypad-
kach szczególnie uzasadnionych.

Art. 98. W toku post´powania w sprawach z zakre-
su ubezpieczeƒ spo∏ecznych wydatki ponosi Skarb
Paƒstwa.

Art. 99. Nie pobiera si´ op∏aty sàdowej, a uiszczo-
nà op∏at´ zwraca si´, je˝eli za˝alenie, wniesione na za-
rzàdzenie przewodniczàcego o zwrocie pisma albo na
postanowienie sàdu o odrzuceniu Êrodka zaskar˝enia,
sàd uzna za oczywiÊcie uzasadnione. 

Art. 100. 1. Strona w ca∏oÊci zwolniona od kosztów
sàdowych z mocy ustawy nie uiszcza op∏at sàdowych
i nie ponosi wydatków, które obcià˝ajà tymczasowo
Skarb Paƒstwa.

2. Sàd mo˝e zwolniç stron´ od kosztów sàdowych
w ca∏oÊci. Strona, której sàd przyzna∏ ca∏kowite zwol-
nienie od kosztów sàdowych, ma obowiàzek uiÊciç
op∏at´ podstawowà, o której mowa w art. 14, od
wszystkich pism podlegajàcych op∏acie, chyba ˝e
przepis szczególny stanowi inaczej. 

Art. 101. 1. Sàd mo˝e zwolniç stron´ od kosztów
sàdowych w cz´Êci, je˝eli strona jest w stanie ponieÊç
tylko cz´Êç tych kosztów.

2. Cz´Êciowe zwolnienie od tych kosztów mo˝e po-
legaç na zwolnieniu od poniesienia albo u∏amkowej
lub procentowej ich cz´Êci, albo okreÊlonej ich kwoty,
albo niektórych op∏at lub wydatków. Mo˝e te˝ polegaç
na przyznaniu zwolnienia co do pewnej cz´Êci roszcze-
nia lub co do niektórych roszczeƒ dochodzonych ∏àcz-
nie; roszczenia te lub ich cz´Êci sàd oznacza w posta-
nowieniu o przyznaniu cz´Êciowego zwolnienia od
kosztów sàdowych.

3. Strona cz´Êciowo zwolniona od kosztów sàdo-
wych obowiàzana jest uiÊciç op∏aty oraz ponieÊç wy-
datki w takiej wysokoÊci, jaka nie jest obj´ta zwolnie-
niem przyznanym przez sàd. Przepis art. 100 ust. 1 sto-
suje si´ odpowiednio.

Art. 102. 1. Zwolnienia od kosztów sàdowych mo-
˝e si´ domagaç osoba fizyczna, która z∏o˝y∏a oÊwiad-

czenie, ˝e nie jest w stanie ich ponieÊç bez uszczerbku
utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. 

2. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sàdowych
powinno byç do∏àczone oÊwiadczenie obejmujàce
szczegó∏owe dane o stanie rodzinnym, majàtku, do-
chodach i êród∏ach utrzymania osoby ubiegajàcej si´
o zwolnienie od kosztów. OÊwiadczenie sporzàdza si´
wed∏ug ustalonego wzoru. Je˝eli oÊwiadczenie nie zo-
sta∏o z∏o˝one albo nie zawiera wszystkich wymaga-
nych danych, stosuje si´ art. 130 ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. — Kodeks post´powania cywilne-
go (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z póên. zm.2)).

3. Sàd mo˝e odebraç od osoby ubiegajàcej si´
o zwolnienie od kosztów sàdowych przyrzeczenie
o treÊci: „Âwiadomy znaczenia mych s∏ów i odpowie-
dzialnoÊci przed prawem zapewniam, ˝e z∏o˝one prze-
ze mnie oÊwiadczenie o stanie rodzinnym, majàtku,
dochodach i êród∏ach utrzymania jest prawdziwe i rze-
telne”. Przed odebraniem przyrzeczenia nale˝y po-
uczyç osob´ ubiegajàcà si´ o zwolnienie od kosztów
sàdowych o treÊci art. 111.

4. Wniosek o zwolnienie od kosztów strony repre-
zentowanej przez adwokata lub radc´ prawnego z∏o-
˝ony bez do∏àczenia oÊwiadczenia, o którym mowa
w ust. 2, przewodniczàcy zwraca bez wzywania o uzu-
pe∏nienie braków formalnych wniosku o zwolnienie
od kosztów sàdowych.

Art. 103. Sàd mo˝e przyznaç zwolnienie od kosz-
tów sàdowych osobie prawnej lub jednostce organi-
zacyjnej nieb´dàcej osobà prawnà, której ustawa
przyznaje zdolnoÊç prawnà, je˝eli wykaza∏a, ˝e nie ma
dostatecznych Êrodków na ich uiszczenie. 

Art. 104. Organizacjom spo∏ecznym, których zada-
nie nie polega na prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, sàd mo˝e przyznaç zwolnienie od kosztów sàdo-
wych w ich w∏asnych sprawach prowadzonych
w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià spo∏ecznà, naukowà, oÊwia-
towà, kulturalnà, dobroczynnà, samopomocowà,
w zakresie ochrony konsumenta, ochrony Êrodowiska
i opieki spo∏ecznej. Przyznajàc zwolnienie od kosztów
sàdowych, Sàd uwzgl´dnia przede wszystkim statuto-
we cele dzia∏alnoÊci danej organizacji i mo˝liwoÊci
oraz potrzeby realizacji tych celów na drodze post´po-
wania cywilnego.
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2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231,

z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242,
z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r.
Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92
i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110,
Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102,
poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554,
Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4,
poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138,
poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129,
poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535,
Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r.
Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691,
Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384 oraz
z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199 i Nr 150, poz. 1239.



Art. 105. 1. Wniosek o przyznanie zwolnienia od
kosztów sàdowych nale˝y zg∏osiç na piÊmie lub ustnie
do protoko∏u w sàdzie, w którym sprawa ma byç wy-
toczona lub ju˝ si´ toczy. Z∏o˝enie wniosku do proto-
ko∏u nie uchyla obowiàzku sporzàdzenia oÊwiadcze-
nia, o którym mowa w art. 102 ust. 2, wed∏ug ustalo-
nego wzoru.

2. Osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszka-
nia w siedzibie tego sàdu, mo˝e z∏o˝yç wniosek
o przyznanie zwolnienia od kosztów sàdowych w sà-
dzie rejonowym w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce
swego zamieszkania. Sàd przesy∏a niezw∏ocznie ten
wniosek w∏aÊciwemu sàdowi.

Art. 106. 1. Zwolnienie od kosztów sàdowych
w post´powaniu wieczystoksi´gowym mo˝e nastàpiç
wy∏àcznie przed z∏o˝eniem wniosku o wpis do ksi´gi
wieczystej.

2. Je˝eli wniosek o dokonanie wpisu do ksi´gi wie-
czystej ma byç zamieszczony w akcie notarialnym,
zwolnienie od kosztów sàdowych mo˝e nastàpiç wy-
∏àcznie przed zawarciem tego aktu notarialnego.

3. Wniosek o dokonanie wpisu do ksi´gi wieczystej
powinien byç z∏o˝ony w terminie 3 miesi´cy od dor´-
czenia postanowienia o zwolnieniu od kosztów sàdo-
wych, pod rygorem upadku zwolnienia.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´, je˝eli obowià-
zek poniesienia kosztów sàdowych powsta∏ po wyda-
niu orzeczenia, w post´powaniu wieczystoksi´gowym.

Art. 107. 1. W razie oddalenia wniosku o zwolnie-
nie od kosztów sàdowych strona nie mo˝e ponownie
domagaç si´ zwolnienia powo∏ujàc si´ na te same
okolicznoÊci, które stanowi∏y uzasadnienie oddalone-
go wniosku. 

2. Ponowny wniosek o zwolnienie od kosztów sà-
dowych, oparty na tych samych okolicznoÊciach, pod-
lega odrzuceniu. Na odrzucenie wniosku nie przys∏u-
guje za˝alenie.

Art. 108. Zwolnienie od kosztów sàdowych nie
zwalnia strony od obowiàzku zwrotu kosztów procesu
przeciwnikowi.

Art. 109. 1. Sàd mo˝e zarzàdziç stosowne docho-
dzenie, je˝eli na podstawie okolicznoÊci sprawy lub
oÊwiadczeƒ strony przeciwnej powzià∏ wàtpliwoÊci co
do rzeczywistego stanu majàtkowego strony domaga-
jàcej si´ zwolnienia od kosztów sàdowych lub z niego
korzystajàcej.

2. Sàd odmawia zwolnienia od kosztów sàdowych
stronie w razie oczywistej bezzasadnoÊci dochodzone-
go roszczenia lub obrony praw.

Art. 110. Sàd cofa zwolnienie od kosztów sàdo-
wych, je˝eli okaza∏o si´, ˝e okolicznoÊci, na podstawie
których je przyznano, nie istnia∏y lub przesta∏y istnieç.
W obu wypadkach strona obowiàzana jest uiÊciç
wszystkie przepisane op∏aty oraz zwróciç wydatki, jed-
nak˝e w drugim wypadku sàd mo˝e obcià˝yç stron´
tym obowiàzkiem tak˝e cz´Êciowo, stosownie do

zmiany, jaka nastàpi∏a w jej stosunkach. W takim wy-
padku stosuje si´ przepis art. 111.

Art. 111. 1. Stron´, która uzyska∏a zwolnienie od
kosztów sàdowych na podstawie Êwiadomego poda-
nia nieprawdziwych okolicznoÊci, sàd, cofajàc zwol-
nienie, skazuje na grzywn´ w wysokoÊci do 1 000 z∏o-
tych. Niezale˝nie od obowiàzku uiszczenia grzywny
strona powinna uiÊciç wszystkie przepisane op∏aty
i pokryç obcià˝ajàce jà wydatki.

2. Osob´, która ponownie zg∏osi∏a wniosek o zwol-
nienie od kosztów sàdowych, Êwiadomie podajàc nie-
prawdziwe okolicznoÊci o stanie rodzinnym, majàtku,
dochodach i êród∏ach utrzymania, sàd, odrzucajàc
wniosek, skazuje na grzywn´ w wysokoÊci do
2 000 z∏otych.

Art. 112. Zg∏oszenie wniosku o zwolnienie od kosz-
tów sàdowych oraz wniesienie Êrodka odwo∏awczego
od postanowienia o odmowie zwolnienia od kosztów
sàdowych nie wstrzymuje biegu toczàcego si´ post´-
powania, chyba ˝e chodzi o zwolnienie powoda od
kosztów sàdowych na skutek wniosku zg∏oszonego
w pozwie lub przed wytoczeniem powództwa. 

Art. 113. 1. Kosztami sàdowymi, których strona nie
mia∏a obowiàzku uiÊciç lub których nie mia∏ obowiàz-
ku uiÊciç kurator albo prokurator, sàd w orzeczeniu
koƒczàcym spraw´ w instancji obcià˝y przeciwnika,
je˝eli istniejà do tego podstawy, przy odpowiednim
zastosowaniu zasad obowiàzujàcych przy zwrocie
kosztów procesu.

2. Koszty nieobcià˝ajàce przeciwnika sàd w orze-
czeniu koƒczàcym spraw´ w instancji nakazuje Êcià-
gnàç z roszczenia zasàdzonego na rzecz: 

1) strony, której czynnoÊç spowodowa∏a ich powsta-
nie;

2) strony zastàpionej przez kuratora lub 

3) osoby, na której rzecz prokurator wytoczy∏ po-
wództwo lub zg∏osi∏ wniosek o wszcz´cie post´po-
wania. 

3. Koszty sàdowe, których nie mia∏ obowiàzku
uiÊciç kurator, sàd mo˝e nakazaç Êciàgnàç z innego
majàtku strony zastàpionej przez kuratora.

4. W wypadkach szczególnie uzasadnionych sàd
mo˝e odstàpiç od przewidzianego w ust. 2 i 3 obcià˝e-
nia kosztami.

5. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do op∏at, których
nie mia∏ obowiàzku uiÊciç Skarb Paƒstwa.

Art. 114. W wypadkach uregulowanych w art. 113
ust. 2 i 3 Skarbowi Paƒstwa przys∏uguje na zasàdzo-
nym roszczeniu ustawowe prawo zastawu.

Art. 115. Nale˝noÊç Skarbu Paƒstwa z tytu∏u kosz-
tów sàdowych obcià˝ajàcych przeciwnika strony pod-
lega zaspokojeniu w post´powaniu egzekucyjnym lub
upad∏oÊciowym w tej samej kolejnoÊci i w tych sa-
mych granicach, co nale˝noÊç tej strony z tytu∏u zasà-
dzonego na jej rzecz zwrotu kosztów procesu.
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Art. 116. Roszczenie Skarbu Paƒstwa o uiszczenie
kosztów sàdowych przedawnia si´ z up∏ywem trzech
lat, liczàc od dnia, w którym nastàpi∏o prawomocne
zakoƒczenie sprawy.

Art. 117. Strony mogà w ugodzie sàdowej ustaliç,
którà z nich i w jakiej cz´Êci majà obcià˝aç nieuiszczo-
ne koszty sàdowe. Je˝eli ugoda nie stanowi inaczej,
w sprawie zakoƒczonej ugodà koszty, o których mowa
w art. 113 ust. 1, ponoszà obie strony w równych cz´-
Êciach. Przepisy art. 113 ust. 2—5 stosuje si´ odpo-
wiednio.

Art. 118. CzynnoÊci w zakresie zwalniania od kosz-
tów sàdowych, przewidziane w ustawie, mo˝e wyko-
nywaç referendarz sàdowy.

Tytu∏ V

Umarzanie, rozk∏adanie na raty i odraczanie
terminu zap∏aty nale˝noÊci sàdowych

Art. 119. Zap∏ata nale˝noÊci Skarbu Paƒstwa z ty-
tu∏u nieuiszczonych kosztów sàdowych oraz grzywien
orzeczonych w post´powaniu cywilnym, zwanych da-
lej „nale˝noÊciami sàdowymi”, mo˝e byç umorzona,
odroczona albo roz∏o˝ona na raty, je˝eli natychmiasto-
we ich Êciàgni´cie by∏oby po∏àczone z niewspó∏mier-
nymi trudnoÊciami lub grozi∏oby d∏u˝nikowi zbyt ci´˝-
kimi skutkami.

Art. 120. 1. Zap∏ata nale˝noÊci sàdowych mo˝e byç
na wniosek d∏u˝nika roz∏o˝ona na raty lub odroczona
na okres do dwóch lat, a w wyjàtkowych wypadkach
na okres do trzech lat. Niezap∏acenie którejkolwiek ra-
ty w terminie powoduje natychmiastowà wymagal-
noÊç pozosta∏ej cz´Êci nale˝noÊci.

2. Roz∏o˝enie na raty lub odroczenie terminu za-
p∏aty mo˝e byç cofni´te w razie stwierdzenia, ˝e nie
istniejà ju˝ okolicznoÊci, które je uzasadnia∏y.

3. Zap∏ata sumy ni˝szej ni˝ trzykrotna wysokoÊç
op∏aty podstawowej nie mo˝e byç roz∏o˝ona na raty.

Art. 121. Nale˝noÊci sàdowe mogà byç umorzone
na wniosek d∏u˝nika w cz´Êci lub w ca∏oÊci, je˝eli d∏u˝-
nik wykaza∏, ˝e ze wzgl´du na swojà sytuacj´ rodzin-
nà, majàtkowà i wysokoÊç dochodów nie jest w stanie
ich uiÊciç, a Êciàgni´cie nale˝noÊci pociàgn´∏oby zbyt

ci´˝kie skutki dla d∏u˝nika lub jego rodziny. Do wnio-
sku d∏u˝nik powinien do∏àczyç oÊwiadczenie, o którym
mowa w art. 102 ust. 2.

Art. 122. Nale˝noÊci sàdowe mogà byç umorzone
z urz´du w cz´Êci lub w ca∏oÊci, je˝eli:

1) egzekucja ich by∏a bezskuteczna i ponowne jej
wszcz´cie w czasie póêniejszym by∏oby bezcelo-
we;

2) wszcz´cie egzekucji okaza∏o si´ niemo˝liwe albo
by∏oby bezcelowe wobec stwierdzenia, ˝e suma
uzyskana z egzekucji nie pokry∏aby kosztów egze-
kucyjnych.

Art. 123. O roz∏o˝eniu na raty, odroczeniu terminu
sp∏aty lub umorzeniu nale˝noÊci sàdowych orzeczo-
nych w post´powaniu przed sàdami powszechnymi
oraz przed Sàdem Najwy˝szym rozstrzyga ostatecznie
prezes sàdu w∏aÊciwego do Êciàgni´cia nale˝noÊci.
Uprawnienia te przys∏ugujà równie˝ kierownikowi
oÊrodka zamiejscowego sàdu lub przewodniczàcemu
wydzia∏u zamiejscowego sàdu.

Art. 124. 1. Wnioski o roz∏o˝enie na raty, odrocze-
nie terminu sp∏aty lub umorzenie nale˝noÊci sàdo-
wych wnosi si´ do prezesa sàdu w∏aÊciwego do Êcià-
gni´cia nale˝noÊci.

2. Po rozpoznaniu wniosku o roz∏o˝enie na raty,
odroczenie lub umorzenie nale˝noÊci sàdowych albo
w razie wystàpienia okolicznoÊci dajàcych podstaw´
do wszcz´cia post´powania o umorzenie nale˝noÊci
sàdowych z urz´du, prezes sàdu wydaje stosowne za-
rzàdzenie.

Art. 125. CzynnoÊci w sprawach odroczenia lub
roz∏o˝enia na raty nale˝noÊci sàdowych mo˝e — na
zarzàdzenie prezesa sàdu rejonowego lub okr´gowe-
go — wykonywaç referendarz sàdowy. Na zarzàdzenie
referendarza przys∏uguje skarga do sàdu.

Tytu∏ VI

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 126. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. —
Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296, z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
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3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231,

z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242,
z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r.
Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92
i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110,
Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102,
poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554,
Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4,
poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138,
poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129,
poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535,
Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r.
Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691,
Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384 oraz
z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199 i Nr 150, poz. 1239.



1) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. Rozpoznawanie spraw odbywa si´ jawnie,
chyba ˝e przepis szczególny stanowi ina-
czej. Strony i uczestnicy post´powania
majà prawo przeglàdaç akta sprawy
i otrzymywaç odpisy, kopie lub wyciàgi
z tych akt.”;

2) po art. 231 dodaje si´ art. 232 w brzmieniu:

„Art. 232. W sprawach o wydanie nieruchomoÊci
posiadanej bez tytu∏u prawnego lub na
podstawie tytu∏u innego ni˝ najem lub
dzier˝awa wartoÊç przedmiotu sporu
oblicza si´ przyjmujàc, stosownie do ro-
dzaju nieruchomoÊci i sposobu korzy-
stania z niej, podanà przez powoda su-
m´ odpowiadajàcà trzymiesi´cznemu
czynszowi najmu lub dzier˝awy nale˝ne-
mu od danego rodzaju nieruchomoÊci.”;

3) w art. 98 po § 3 dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. WysokoÊç kosztów sàdowych, zasady zwrotu
utraconego zarobku lub dochodu oraz kosz-
tów stawiennictwa strony w sàdzie, a tak˝e
wynagrodzenie adwokata regulujà odr´bne
przepisy.”;

4) w art. 108 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Sàd rozstrzyga o kosztach w ka˝dym orzecze-
niu koƒczàcym spraw´ w instancji. Sàd mo-
˝e jednak rozstrzygnàç jedynie o zasadach
poniesienia przez strony kosztów procesu,
pozostawiajàc szczegó∏owe wyliczenie refe-
rendarzowi sàdowemu; w tej sytuacji, po
uprawomocnieniu si´ orzeczenia koƒczàce-
go post´powanie w sprawie, referendarz sà-
dowy w sàdzie pierwszej instancji wydaje
postanowienie, w którym dokonuje szczegó-
∏owego wyliczenia kosztów obcià˝ajàcych
strony.”;

5) po art. 108 dodaje si´ art. 1081 w brzmieniu:

„Art. 1081. Je˝eli w toku post´powania sàd nie
orzek∏ o obowiàzku poniesienia kosz-
tów sàdowych lub orzeczeniem nie ob-
jà∏ ca∏ej kwoty nale˝nej z tego tytu∏u,
postanowienie w tym przedmiocie wy-
daje na posiedzeniu niejawnym sàd,
przed którym sprawa toczy∏a si´
w pierwszej instancji, lub referendarz
sàdowy.”;

6) w art. 109 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
§ 1 i dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Orzekajàc o wysokoÊci przyznanych stronie
kosztów procesu, sàd bierze pod uwag´ ce-
lowoÊç poniesionych kosztów oraz niezb´d-
noÊç ich poniesienia z uwagi na charakter
sprawy. Przy ustalaniu wysokoÊci kosztów
poniesionych przez stron´ reprezentowanà
przez pe∏nomocnika b´dàcego adwokatem,
radcà prawnym lub rzecznikiem patento-

wym, sàd bierze pod uwag´ niezb´dny na-
k∏ad pracy pe∏nomocnika oraz czynnoÊci
podj´te przez niego w sprawie, a tak˝e cha-
rakter sprawy i wk∏ad pe∏nomocnika w przy-
czynienie si´ do jej wyjaÊnienia i rozstrzy-
gni´cia.”;

7) tytu∏ dzia∏u II tytu∏u V ksi´gi pierwszej cz´Êci pierw-
szej otrzymuje brzmienie: 

„Pomoc prawna z urz´du”; 

8) uchyla si´ art. 111—116; 

9) art. 117, 119—124 otrzymujà brzmienie:

„Art. 117. § 1. Strona zwolniona przez sàd od
kosztów sàdowych w ca∏oÊci lub
cz´Êci ma prawo zg∏osiç, na piÊmie
lub ustnie do protoko∏u, wniosek
o ustanowienie dla niej adwokata
lub radcy prawnego. 

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1,
strona zg∏asza w sàdzie, w którym
sprawa ma byç wytoczona lub ju˝
si´ toczy. Strona, która nie ma miej-
sca zamieszkania w siedzibie tego
sàdu, mo˝e zg∏osiç wniosek w sà-
dzie rejonowym w∏aÊciwym ze
wzgl´du na miejsce swego za-
mieszkania, który niezw∏ocznie
przesy∏a ten wniosek sàdowi w∏a-
Êciwemu. 

§ 3. Wniosek o ustanowienie adwokata
lub radcy prawnego, zg∏oszony po
raz pierwszy w post´powaniu ape-
lacyjnym lub kasacyjnym, sàd mo-
˝e przekazaç do rozpoznania sàdo-
wi pierwszej instancji. 

§ 4. Sàd uwzgl´dni wniosek, je˝eli
udzia∏ adwokata lub radcy prawne-
go w sprawie uzna za potrzebny. 

§ 5. O wyznaczenie adwokata lub radcy
prawnego sàd zwraca si´ do w∏a-
Êciwej okr´gowej rady adwokackiej
lub rady okr´gowej izby radców
prawnych. Je˝eli adwokat lub radca
prawny ustanowiony w ten sposób
ma podjàç czynnoÊci poza siedzibà
sàdu orzekajàcego, w∏aÊciwa okr´-
gowa rada adwokacka lub rada
okr´gowej izby radców prawnych,
na wniosek ustanowionego adwo-
kata lub radcy prawnego, wyznaczy
w razie potrzeby adwokata lub rad-
c´ prawnego z innej miejscowoÊci. 

§ 6. Strona korzystajàca z ustawowego
zwolnienia od kosztów sàdowych
mo˝e zg∏osiç w trybie okreÊlonym
w § 1—5 wniosek o ustanowienie
dla niej adwokata lub radcy praw-
nego, je˝eli na podstawie oÊwiad-
czenia, zawartego we wniosku,
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obejmujàcego szczegó∏owe dane
o stanie rodzinnym, majàtku, do-
chodach i êród∏ach utrzymania, wy-
ka˝e, ˝e nie mo˝e, bez uszczerbku
utrzymania swojego i rodziny, po-
nieÊç kosztów wynagrodzenia ad-
wokata lub radcy prawnego. 

§ 7. Od sàdu zale˝y uznanie oÊwiadcze-
nia, o którym mowa w § 6, za dosta-
teczne do ustanowienia adwokata
lub radcy prawnego.

Art. 119. § 1. Ustanowienie adwokata lub radcy
prawnego wygasa ze Êmiercià stro-
ny, która je uzyska∏a. Jednak˝e na
zasadzie tego ustanowienia adwo-
kat lub radca prawny strony podej-
muje czynnoÊci procesowe niecier-
piàce zw∏oki. 

§ 2. Adwokat lub radca prawny mo˝e
z wa˝nych przyczyn wnosiç o zwol-
nienie go od obowiàzku zast´powa-
nia strony w procesie. Okr´gowa
rada adwokacka lub rada okr´go-
wej izby radców prawnych, zwal-
niajàc adwokata lub radc´ prawne-
go, wyznaczy jednoczeÊnie innego
adwokata lub radc´ prawnego.

Art. 120. § 1. Sàd cofnie ustanowienie adwokata
lub radcy prawnego, je˝eli oka˝e
si´, ˝e okolicznoÊci, na których pod-
stawie je przyznano, nie istnia∏y lub
przesta∏y istnieç. 

§ 2. W wypadkach, o których mowa
w § 1, strona obowiàzana jest uiÊciç
wynagrodzenie adwokata lub radcy
prawnego dla niej ustanowionego. 

§ 3. Ponadto, w wypadku gdy okolicz-
noÊci, na podstawie których przy-
znano ustanowienie adwokata lub
radcy prawnego, przesta∏y istnieç,
sàd mo˝e obcià˝yç stron´ tym obo-
wiàzkiem tylko cz´Êciowo, stosow-
nie do zmiany, jaka nastàpi∏a w jej
stosunkach.

§ 4. Stron´, która uzyska∏a ustanowie-
nie adwokata lub radcy prawnego
na podstawie podania Êwiadomie
nieprawdziwych okolicznoÊci, sàd
ska˝e na grzywn´, niezale˝nie od jej
obowiàzku uiszczenia wynagrodze-
nia adwokata lub radcy prawnego. 

Art. 121. Ustanowienie adwokata lub radcy
prawnego nie zwalnia strony od obo-
wiàzku zwrotu kosztów przeciwnikowi.

Art. 122. § 1. Adwokat lub radca prawny ustano-
wiony zgodnie z przepisami niniej-
szego dzia∏u ma prawo — z wy∏à-
czeniem strony — Êciàgnàç sum´
nale˝nà mu tytu∏em wynagrodze-

nia i zwrotu wydatków z kosztów
zasàdzonych na rzecz tej strony od
przeciwnika. Przeciwnik nie mo˝e
czyniç ˝adnych potràceƒ, z wyjàt-
kiem kosztów nawzajem mu przy-
znanych od strony zwolnionej od
kosztów sàdowych.

§ 2. Na kosztach, przypadajàcych od
przeciwnika strony zwolnionej od
kosztów sàdowych, nale˝noÊci ad-
wokata lub radcy prawnego usta-
nowionego wed∏ug przepisów po-
przedzajàcych przys∏uguje pierw-
szeƒstwo przed roszczeniami osób
trzecich.

Art. 123. Postanowienie o ustanowieniu i cofni´-
ciu ustanowienia adwokata lub radcy
prawnego oraz o skazaniu na grzywn´
i na∏o˝eniu na stron´ obowiàzku uisz-
czenia ich wynagrodzenia sàd mo˝e wy-
daç na posiedzeniu niejawnym. 

Art. 124. Zg∏oszenie wniosku o ustanowienie ad-
wokata lub radcy prawnego, jak rów-
nie˝ wniesienie Êrodka odwo∏awczego
od odmowy ich ustanowienia nie
wstrzymuje biegu toczàcego si´ post´-
powania, chyba ˝e chodzi o ustanowie-
nie adwokata lub radcy prawnego dla
powoda na skutek wniosku zg∏oszone-
go w pozwie lub przed wytoczeniem po-
wództwa. Sàd mo˝e jednak wstrzymaç
rozpoznanie sprawy a˝ do prawomoc-
nego rozstrzygni´cia wniosku i w zwiàz-
ku z tym nie wyznaczaç rozprawy, a wy-
znaczonà rozpraw´ odwo∏aç lub odro-
czyç.”;

10) po art. 126 dodaje si´ art. 1261 i 1262 w brzmieniu:

„Art. 1261. § 1. W ka˝dym piÊmie nale˝y podaç
wartoÊç przedmiotu sporu lub
wartoÊç przedmiotu zaskar˝enia,
je˝eli od tej wartoÊci zale˝y w∏aÊci-
woÊç rzeczowa sàdu, wysokoÊç
op∏aty lub dopuszczalnoÊç Êrodka
odwo∏awczego, a przedmiotem
sprawy nie jest oznaczona kwota
pieni´˝na.

§ 2. Pisma dotyczàce cz´Êci przedmio-
tu sporu lub zaskar˝enia podlegajà
op∏acie tylko w stosunku do warto-
Êci tej cz´Êci. 

§ 3. WartoÊci przedmiotu sporu lub za-
skar˝enia podaje si´ w z∏otych, za-
okràglajàc w gór´ do pe∏nego z∏o-
tego.

Art. 1262. § 1. Sàd nie podejmie ˝adnej czynno-
Êci na skutek pisma, od którego nie
zosta∏a uiszczona nale˝na op∏ata.

§ 2. Nie ˝àda si´ op∏aty od pisma, je˝e-
li ju˝ z jego treÊci wynika, ˝e podle-
ga ono odrzuceniu.”;

Dziennik Ustaw Nr 167 — 10173 — Poz. 1398



11) w art. 130:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Je˝eli pismo procesowe nie mo˝e otrzy-
maç prawid∏owego biegu wskutek nieza-
chowania warunków formalnych lub je˝e-
li od pisma nie uiszczono nale˝nej op∏aty,
przewodniczàcy wzywa stron´, pod rygo-
rem zwrócenia pisma, do poprawienia,
uzupe∏nienia lub op∏acenia go w terminie
tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma
procesowego lub inne oczywiste niedo-
k∏adnoÊci nie stanowià przeszkody do
nadania pismu biegu i rozpoznania go
w trybie w∏aÊciwym.”,

b) po § 1 dodaje si´ § 11 w brzmieniu:

„§ 11. Je˝eli pismo wnios∏a osoba zamieszka∏a
lub majàca siedzib´ za granicà, która nie
ma w kraju przedstawiciela, przewodni-
czàcy wyznacza termin do poprawienia
lub uzupe∏nienia pisma albo uiszczenia
op∏aty nie krótszy ni˝ miesiàc.”;

12) po art. 1301 dodaje si´ art. 1302—1304 w brzmie-
niu:

„Art. 1302. § 1. Pismo wniesione przez adwokata,
radc´ prawnego lub rzecznika pa-
tentowego, które nie zosta∏o nale-
˝ycie op∏acone, przewodniczàcy
zwraca bez wezwania o uiszczenie
op∏aty, je˝eli pismo podlega op∏a-
cie w wysokoÊci sta∏ej lub stosun-
kowej obliczonej od wskazanej
przez stron´ wartoÊci przedmiotu
sporu.

§ 2. W terminie tygodniowym od dnia
dor´czenia zarzàdzenia o zwrocie
pisma z przyczyn okreÊlonych
w § 1 strona mo˝e uiÊciç brakujà-
cà op∏at´. Je˝eli op∏ata zosta∏a
wniesiona we w∏aÊciwej wysoko-
Êci, pismo wywo∏uje skutek od da-
ty pierwotnego wniesienia. Skutek
taki nie nast´puje w razie kolejne-
go zwrotu pisma z tej samej przy-
czyny. 

§ 3. Sàd odrzuca bez wezwania o uisz-
czenie op∏aty pismo wniesione
przez adwokata, radc´ prawnego
lub rzecznika patentowego Êrodki
odwo∏awcze lub Êrodki zaskar˝e-
nia (apelacj´, za˝alenie, skarg´ ka-
sacyjnà, skarg´ o stwierdzenie
niezgodnoÊci z prawem prawo-
mocnego orzeczenia, sprzeciw od
wyroku zaocznego, zarzuty od na-
kazu zap∏aty, skarg´ na orzeczenie
referendarza sàdowego) podlega-
jàce op∏acie w wysokoÊci sta∏ej
lub stosunkowej obliczonej od
wskazanej przez stron´ wartoÊci
przedmiotu zaskar˝enia. 

§ 4. Przepisy § 1—3 stosuje si´ do pi-
sma wniesionego w post´powa-
niu w sprawach gospodarczych
tak˝e wówczas, gdy przedsi´bior-
cy nie reprezentuje adwokat lub
radca prawny. Zarzàdzenie
o zwrocie pisma powinno zawie-
raç okreÊlenie wysokoÊci nale˝nej
op∏aty stosunkowej, je˝eli op∏ata
zosta∏a uiszczona w niew∏aÊciwej
wysokoÊci, oraz wskazanie skut-
ków ponownego wniesienia pi-
sma. 

§ 5. Przepisów § 1 i 3 nie stosuje si´,
gdy obowiàzek uiszczenia op∏aty
stosunkowej powsta∏ na skutek
sprawdzenia przez sàd wskazanej
przez stron´ wartoÊci przedmiotu
sporu lub zaskar˝enia.

Art. 1303. § 1. Przepisy art. 1261, art. 1262,
art. 130 § 1 i 11, art. 1302 stosuje
si´ odpowiednio, gdy przed wys∏a-
niem odpisu pisma innym stro-
nom, a w braku takich stron —
przed wys∏aniem zawiadomienia
o terminie posiedzenia, powsta∏
obowiàzek uiszczenia lub uzupe∏-
nienia op∏aty na skutek ustalenia
przez sàd wy˝szej wartoÊci przed-
miotu sporu, cofni´cia zwolnienia
od kosztów sàdowych albo uchyle-
nia kurateli.

§ 2. Je˝eli obowiàzek uiszczenia lub
uzupe∏nienia op∏aty powsta∏ na
skutek rozszerzenia lub innej zmia-
ny ˝àdania, z innych przyczyn ni˝
wymienione w § 1, albo po wys∏a-
niu odpisu pisma innym stronom,
a w braku takich stron — po wy-
s∏aniu zawiadomienia o terminie
posiedzenia, przewodniczàcy wzy-
wa zobowiàzanego do uiszczenia
nale˝nej op∏aty w terminie tygo-
dnia, a je˝eli mieszka on lub ma
siedzib´ za granicà i nie ma w kra-
ju przedstawiciela — w terminie
nie krótszym od miesiàca. W razie
bezskutecznego up∏ywu terminu
sàd prowadzi spraw´ bez wstrzy-
mywania biegu post´powania,
a o obowiàzku uiszczenia op∏aty
orzeka w orzeczeniu koƒczàcym
spraw´ w instancji, stosujàc odpo-
wiednio zasady obowiàzujàce
przy zwrocie kosztów procesu.

Art. 1304. § 1. Strona, która wnosi o podj´cie
czynnoÊci po∏àczonej z wydatkami,
obowiàzana jest uiÊciç zaliczk´ na
ich pokrycie w wysokoÊci i termi-
nie oznaczonym przez sàd. Je˝eli
wi´cej ni˝ jedna strona wnosi
o podj´cie czynnoÊci, sàd zobo-
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wiàzuje ka˝dà stron´, która z czyn-
noÊci wywodzi skutki prawne, do
uiszczenia zaliczki w równych cz´-
Êciach lub w innym stosunku we-
d∏ug swego uznania.

§ 2. Przewodniczàcy wzywa stron´ zo-
bowiàzanà do wniesienia zaliczki,
aby w wyznaczonym terminie nie
d∏u˝szym ni˝ dwa tygodnie zap∏a-
ci∏a oznaczonà kwot´. Je˝eli stro-
na mieszka lub ma siedzib´ za gra-
nicà, wyznaczony termin nie mo˝e
byç krótszy ni˝ miesiàc. 

§ 3. Je˝eli okazuje si´, ˝e przewidywa-
ne lub rzeczywiste wydatki sà
wi´ksze od wniesionej zaliczki,
przewodniczàcy wzywa o jej uzu-
pe∏nienie w trybie okreÊlonym
w § 2. 

§ 4. Sàd podejmie czynnoÊç po∏àczo-
nà z wydatkami, je˝eli zaliczka zo-
stanie uiszczona w oznaczonej wy-
sokoÊci. 

§ 5. W razie nieuiszczenia zaliczki sàd
pominie czynnoÊç po∏àczonà
z wydatkami.”;

13) w art. 193 po § 3 dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. W razie zmiany powództwa art. 1261

i art. 1302 stosuje si´ odpowiednio.”;

14) w art. 344 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Sprzeciw z∏o˝ony po terminie oraz sprzeciw,
którego braków strona w wyznaczonym ter-
minie nie uzupe∏ni∏a, a tak˝e sprzeciw nie-
op∏acony, sàd odrzuca na posiedzeniu nie-
jawnym.”;

15) po art. 362 dodaje si´ art. 3621 w brzmieniu:

„Art. 3621. Do postanowieƒ referendarza sàdowe-
go stosuje si´ odpowiednio przepisy
o postanowieniach sàdu.”;

16) w art. 367 po § 3 dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Postanowienie o przyznaniu i cofni´ciu zwol-
nienia od kosztów sàdowych, o odmowie
zwolnienia, o odrzuceniu wniosku o zwolnie-
nie oraz o na∏o˝eniu na stron´ obowiàzku
uiszczenia kosztów i skazaniu na grzywn´
sàd mo˝e wydaç na posiedzeniu niejawnym
w sk∏adzie jednego s´dziego.”;

17) art. 370 otrzymuje brzmienie:

„Art. 370. Sàd pierwszej instancji odrzuci na po-
siedzeniu niejawnym apelacj´ wniesio-
nà po up∏ywie przepisanego terminu,
nieop∏aconà lub z innych przyczyn nie-
dopuszczalnà, jak równie˝ apelacj´, któ-
rej braków strona nie uzupe∏ni∏a w wy-
znaczonym terminie.”;

18) w art. 394 w § 1:

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) okreÊlenie zasad ponoszenia przez strony
kosztów procesu, wymiar op∏aty, zwrot
op∏aty lub zaliczki, obcià˝enie kosztami sà-
dowymi, je˝eli strona nie sk∏ada Êrodka za-
skar˝enia co do istoty sprawy, koszty przy-
znane w nakazie zap∏aty oraz wynagrodze-
nie bieg∏ego,”, 

b) po pkt 11 dodaje si´ pkt 12 w brzmieniu:

„12) odrzucenie skargi na orzeczenie referenda-
rza sàdowego.”;

19) w art. 397 w § 2 dodaje si´ zdanie drugie w brzmie-
niu:

„Rozpoznanie za˝alenia na postanowienie
w przedmiocie odmowy zwolnienia od kosztów sà-
dowych lub cofni´cia takiego zwolnienia, odrzuce-
nia wniosku o zwolnienie oraz na∏o˝enia na stron´
obowiàzku uiszczenia kosztów i skazania na
grzywn´ nast´puje w sk∏adzie jednego s´dziego.”; 

20) w art. 3986 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Sàd drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu
niejawnym skarg´ kasacyjnà wniesionà po
up∏ywie terminu, skarg´ niespe∏niajàcà wy-
magaƒ okreÊlonych w art. 3984 § 1, nieop∏a-
conà oraz skarg´, której braków nie usuni´to
w terminie lub z innych przyczyn niedopusz-
czalnà.”;

21) w cz´Êci pierwszej, ksi´dze pierwszej, tytule VI, po
dziale Va dodaje si´ dzia∏ Vb w brzmieniu:

„Dzia∏ Vb

Skarga na orzeczenie referendarza sàdowego

Art. 39822. § 1. Na orzeczenie referendarza sàdo-
wego, co do istoty sprawy, orze-
czenie koƒczàce post´powanie,
a tak˝e orzeczenia, o których mowa
w art. 394 § 1 pkt 1, 2, 5, 6, 7,
8 i 9, przys∏uguje skarga, chyba ˝e
przepis szczególny stanowi inaczej.
Skarg´ rozpoznaje sàd, w którym
wydano zaskar˝one orzeczenie.

§ 2. W razie wniesienia skargi orzecze-
nie referendarza sàdowego traci
moc.

§ 3. Sàd rozpoznaje spraw´ jako sàd
pierwszej instancji, chyba ˝e prze-
pis szczególny stanowi inaczej.

§ 4. Skarg´ wnosi si´ do sàdu w termi-
nie tygodniowym od dnia dor´cze-
nia stronie postanowienia referen-
darza sàdowego, chyba ˝e przepis
szczególny stanowi inaczej. 

§ 5. Skarg´ wniesionà po up∏ywie ter-
minu lub nieop∏aconà sàd odrzuca.
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Art. 39823. § 1. Wniesienie skargi na postanowie-
nie referendarza w przedmiocie
kosztów sàdowych lub kosztów
procesu wstrzymuje jego wykonal-
noÊç. Rozpoznajàc skarg´ sàd wy-
daje postanowienie, w którym za-
skar˝one postanowienie referenda-
rza sàdowego utrzymuje w mocy
albo je zmienia.

§ 2. W sprawach, o których mowa
w § 1, sàd orzeka jako sàd drugiej
instancji, stosujàc odpowiednio
przepisy o za˝aleniu.”;

22) w art. 4246 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Skarg´ nieop∏aconà oraz skarg´, której bra-
ków strona nie uzupe∏ni∏a w terminie, sàd
odrzuca na posiedzeniu niejawnym.”;

23) uchyla si´ art. 4341;

24) uchyla si´ art. 463; 

25) w art. 494 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Sàd odrzuca zarzuty wniesione po up∏ywie
terminu, nieop∏acone lub z innych przyczyn
niedopuszczalne, jak równie˝ zarzuty, któ-
rych braków pozwany nie usunà∏ w termi-
nie.”;

26) w art. 5057 dodaje si´ zdanie drugie i trzecie
w brzmieniu:

„W takim wypadku nie pobiera si´ uzupe∏niajàcej
op∏aty od pozwu. Przepisu art. 1303 § 2 nie stosuje
si´.”;

27) po art. 511 dodaje si´ art. 5111 w brzmieniu:

„Art. 5111. § 1. W post´powaniu wieczystoksi´go-
wym oraz w post´powaniach reje-
strowych wniosek podlegajàcy
op∏acie sta∏ej, który nie zosta∏ nale-
˝ycie op∏acony, przewodniczàcy
zwraca bez wezwania o uiszczenie
tej op∏aty. W zarzàdzeniu o zwrocie
pisma nale˝y wskazaç wysokoÊç
nale˝nej op∏aty sta∏ej.

§ 2. Przepis art. 1302 § 2 stosuje si´ od-
powiednio.”;

28) w art. 5181:

a) uchyla si´ § 1 i 2,

b) uchyla si´ § 5 i 6;

29) w art. 777 w § 1 po pkt 1 dodaje si´ pkt 11

w brzmieniu: 

„11) orzeczenie referendarza sàdowego prawo-
mocne lub podlegajàce natychmiastowemu
wykonaniu,”;

30) w art. 781 po § 3 dodaje si´ § 31 w brzmieniu:

„§ 31. Innemu ni˝ wymieniony w § 3 tytu∏owi eg-
zekucyjnemu pochodzàcemu od referenda-

rza sàdowego klauzule wykonalnoÊci nada-
je referendarz sàdowy.”;

31) art. 1064 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1064. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób pro-
wadzenia egzekucji grzywien i kar pie-
ni´˝nych orzeczonych w post´powa-
niu cywilnym, a tak˝e op∏at sàdowych
i innych kosztów post´powania
w sprawach cywilnych, przys∏ugujà-
cych Skarbowi Paƒstwa, majàc na
uwadze sprawnoÊç i skutecznoÊç po-
st´powania egzekucyjnego.”.

Art. 127. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên.
zm.4)) uchyla si´ art. 263.

Art. 128. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fun-
dacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z 1997 r.
Nr 121, poz. 769, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) uchyla si´ art. 8. 

Art. 129. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r.
o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 i Nr 213,
poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r.
Nr 130, poz. 1085) art. 83a otrzymuje brzmienie:

„Art. 83a. Sàd Najwy˝szy rozpoznaje kasacj´, o której
mowa w art. 83 ust. 2, na rozprawie,
w sk∏adzie trzech s´dziów.”.

Art. 130. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwa-
rancjach wolnoÊci sumienia i wyznania (Dz. U.
z 2000 r. Nr 26, poz. 319, z póên. zm.5)) w art. 38f
ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Nabycie w∏asnoÊci nieruchomoÊci lub ich cz´Êci
na podstawie ugody lub orzeczenia jest wolne od
podatków i op∏at z tym zwiàzanych.”.

Art. 131. W ustawie z dnia 21 czerwca 1990 r.
o zwrocie korzyÊci uzyskanych nies∏usznie kosztem
Skarbu Paƒstwa lub innych paƒstwowych osób praw-
nych (Dz. U. Nr 44, poz. 255, z póên. zm.6)) uchyla si´
art. 3a.
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———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610 i Nr 86, poz. 732.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r.
Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623 i Nr 145,
poz. 1534. 

6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1991 r. Nr 75, poz. 331, z 1993 r. Nr 16, poz. 67 i Nr 134,
poz. 647 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 24.



Art. 132. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. — Pra-
wo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z póên.
zm.7)) w art. 7 po § 2 dodaje si´ § 21 w brzmieniu:

„§ 21. Je˝eli wnioskodawca, o którym mowa w § 2,
zosta∏ zwolniony od kosztów sàdowych od
wniosku o dokonanie wpisu do ksi´gi wieczy-
stej, notariusz obowiàzany jest zaznaczyç w ak-
cie notarialnym, ˝e op∏ata sàdowa nie zosta∏a
pobrana i, za∏àczyç do wypisu aktu notarialne-
go przesy∏anego do sàdu w trybie art. 92
§ 4 prawomocne postanowienie sàdu w przed-
miocie zwolnienia od kosztów sàdowych.
W takim wypadku przepisu § 2 nie stosuje
si´.”.

Art. 133. W ustawie z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu
Paƒstwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 i Nr 281,
poz. 2772 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 i nr 163,
poz. 1362) w art. 26a uchyla si´ ust. 3.

Art. 134. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Pra-
wo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96,
z póên. zm.8)) w art. 97 uchyla si´ ust. 3.

Art. 135. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,
poz. 535, z póên. zm.9)) art. 48 otrzymuje brzmie-
nie: 

„Art. 48. Sàd mo˝e ustanowiç dla osoby, której po-
st´powanie dotyczy bezpoÊrednio, adwoka-
ta z urz´du, nawet bez z∏o˝enia wniosku, je-
˝eli osoba ta ze wzgl´du na stan zdrowia
psychicznego nie jest zdolna do z∏o˝enia
wniosku, a sàd uzna udzia∏ adwokata
w sprawie za potrzebny.”.

Art. 136. W ustawie z dnia 12 paêdziernika 1994 r.
o zasadach przekazywania zak∏adowych budynków
mieszkalnych przez przedsi´biorstwa paƒstwowe
(Dz. U. Nr 119, poz. 567, z 1996 r. Nr 52, poz. 236,
z 1997 r. Nr 6, poz. 32 oraz z 2000 r. Nr 39, poz. 442)
uchyla si´ art. 11.

Art. 137. W ustawie z dnia 20 paêdziernika 1994 r.
o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123,
poz. 600, z póên. zm.10)) w art. 25 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:

„1. Zarzàdzajàcy jest zwolniony od op∏aty skarbowej
z tytu∏u nabycia lub zbycia praw do nieruchomo-
Êci po∏o˝onych na terenie strefy.”.

Art. 138. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospo-
darowaniu niektórymi sk∏adnikami mienia Skarbu
Paƒstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 i Nr 273, poz. 2703 oraz
z 2005 r. Nr 132, poz. 1110) w art. 31 uchyla si´ ust. 3.

Art. 139. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o par-
tiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857,
z póên. zm.11)) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23. Minister SprawiedliwoÊci okreÊla, w drodze
rozporzàdzenia, wzór i sposób prowadzenia
ewidencji partii politycznych oraz szczegó-
∏owe zasady wydawania odpisów i wycià-
gów, o których mowa w art. 18.”. 

Art. 140. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re-
habilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776,
z póên. zm.12)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 6c ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Od orzeczenia wojewódzkiego zespo∏u przy-
s∏uguje odwo∏anie do sàdu pracy i ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych w terminie 30 dni od dnia
dor´czenia orzeczenia. Odwo∏anie wnosi si´ za
poÊrednictwem wojewódzkiego zespo∏u, który
orzeczenie wyda∏. Je˝eli wojewódzki zespó∏
uzna, ˝e odwo∏anie zas∏uguje w ca∏oÊci na
uwzgl´dnienie, wydaje orzeczenie, w którym
uchyla lub zmienia zaskar˝one orzeczenie.”;

2) uchyla si´ art. 55.
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———————
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 124,
poz. 1152 i Nr 217, poz. 2142, z 2004 r. Nr 62, poz. 577,
Nr 147, poz. 1547, Nr 173, poz. 1808 i Nr 202, poz. 2067
oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1361.

8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111,
poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153,
poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 223, poz. 2219, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173,
poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 758
i Nr 163, poz. 1362.

9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268
oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1183.

———————
10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r.
Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 oraz z 2004 r.
Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703.

12) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628,
Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019
i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90,
poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r.
Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39,
poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129,
poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169,
poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217
i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99,
poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 44, poz. 422,
Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362 i Nr 164, poz.1366.



Art. 141. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665,
z póên. zm.13)) uchyla si´ art. 94. 

Art. 142. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Na-
rodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2)
w art. 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. NBP, na równi z jednostkami bud˝etowymi, korzy-
sta ze zwolnienia od podatków oraz op∏aty skar-
bowej.”.

Art. 143. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o In-
stytucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U.
Nr 155, poz. 1016, z póên. zm.14)) w art. 32 uchyla si´
ust. 5.

Art. 144. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. —
Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz. U. z 2003 r.
Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286 oraz
z 2005 r. Nr 10, poz. 68 i Nr 163, poz. 1362) art. 294
otrzymuje brzmienie: 

„Art. 294. 1. Twórca wynalazku mo˝e dochodziç rosz-
czenia o wynagrodzenie za korzystanie
z jego wynalazku przed sàdem okr´go-
wym. 

2. W post´powaniu, o którym mowa
w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy Kodeksu post´powania cywilnego,
dotyczàce post´powania w sprawach
o roszczenia pracowników.”.

Art. 145. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spó∏dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 119, poz. 1116, z póên. zm.15)) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w art. 12 ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4. Koszty okreÊlenia wartoÊci rynkowej lokalu,

wynagrodzenie notariusza za ogó∏ czynnoÊci
notarialnych dokonanych przy zawieraniu
umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sà-
dowe w post´powaniu wieczystoksi´gowym
obcià˝ajà cz∏onka spó∏dzielni, na rzecz którego
spó∏dzielnia dokonuje przeniesienia w∏asnoÊci
lokalu.

5. Wynagrodzenie notariusza za ogó∏ czynnoÊci
notarialnych dokonanych przy zawieraniu
umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/3 mi-

nimalnego wynagrodzenia za prac´, o którym
mowa w ustawie z dnia 10 paêdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prac´ (Dz. U.
Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407
oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).”;

2) w art. 1714 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Wynagrodzenie notariusza za ogó∏ czynnoÊci
notarialnych dokonanych przy zawieraniu
umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sà-
dowe w post´powaniu wieczystoksi´gowym
obcià˝ajà osob´, na rzecz której spó∏dzielnia
dokonuje przeniesienia w∏asnoÊci lokalu.

3. Wynagrodzenie notariusza za ogó∏ czynnoÊci
notarialnych dokonanych przy zawieraniu
umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/3 mi-
nimalnego wynagrodzenia za prac´, o którym
mowa w ustawie z dnia 10 paêdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prac´.”;

3) w art. 39 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Wynagrodzenie notariusza za ogó∏ czynnoÊci
notarialnych dokonanych przy zawieraniu
umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sà-
dowe w post´powaniu wieczystoksi´gowym
obcià˝ajà osob´, na rzecz której spó∏dzielnia
dokonuje ustanowienia spó∏dzielczego w∏a-
snoÊciowego prawa do lokalu albo przeniesie-
nia w∏asnoÊci lokalu.

3. Wynagrodzenie notariusza za ogó∏ czynnoÊci
notarialnych dokonanych przy zawieraniu
umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/3 mi-
nimalnego wynagrodzenia za prac´, o którym
mowa w ustawie z dnia 10 paêdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prac´.”;

4) w art. 48 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3. Koszty okreÊlenia wartoÊci rynkowej lokalu,

wynagrodzenie notariusza za ogó∏ czynnoÊci
notarialnych dokonanych przy zawieraniu
umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sà-
dowe w post´powaniu wieczystoksi´gowym
obcià˝ajà najemc´, na rzecz którego spó∏dziel-
nia dokonuje ustanowienia spó∏dzielczego pra-
wa do lokalu albo przeniesienia w∏asnoÊci lo-
kalu.

4. Wynagrodzenie notariusza za ogó∏ czynnoÊci
notarialnych dokonanych przy zawieraniu
umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/3 mi-
nimalnego wynagrodzenia za prac´, o którym
mowa w ustawie z dnia 10 paêdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prac´.”.

Art. 146. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. — Pra-
wo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070, z póên. zm.16)) w art. 147 § 1 otrzymuje
brzmienie:
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———————
13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228,
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594,
Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121,
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808 oraz
z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 85, poz. 727.

14) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 38, poz. 360, z 2000 r. Nr 48, poz. 553, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 139,
poz. 1326 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 567.

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63,
poz. 591 oraz z 2005 r. Nr 72, poz. 643 i Nr 122, poz.1024.

———————
16) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188,
poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304,
Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702
i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98 i Nr 131, poz. 1102.



„§ 1. W sàdach rejonowych i okr´gowych sà zatrud-
niani referendarze sàdowi do wykonywania
okreÊlonych w ustawach czynnoÊci nale˝àcych
do sàdów w zakresie ochrony prawnej,
a w szczególnoÊci post´powania w sprawach
zwiàzanych z prowadzeniem ksiàg wieczystych
i rejestrów sàdowych oraz do orzekania o kosz-
tach sàdowych w sprawach cywilnych.”.

Art. 147. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o re-
strukturyzacji hutnictwa ˝elaza i stali (Dz. U. Nr 111,
poz. 1196, z póên. zm.17)) art. 39 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 39. Nie pobiera si´ podatku od czynnoÊci cywil-
noprawnych, których stronà jest Agencja,
majàcych za przedmiot mienie, o którym
mowa w art. 33 ust. 1.”.

Tytu∏ VII

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 148. 1. Je˝eli obowiàzujàce przepisy powo∏ujà
si´ na przepisy ustawy o kosztach sàdowych w spra-

wach cywilnych albo odsy∏ajà ogólnie do tych przepi-
sów, stosuje si´ odpowiednie przepisy niniejszej usta-
wy.

2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na
podstawie ustawy zachowujà moc przepisy wydane
przed wejÊciem w ˝ycie ustawy. 

Art. 149. 1. W sprawach wszcz´tych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´, do czasu zakoƒcze-
nia post´powania w danej instancji, dotychczasowe
przepisy o kosztach sàdowych.

2. W sprawach egzekucyjnych wszcz´tych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy dotychczasowe przepi-
sy o kosztach sàdowych stosuje si´ a˝ do zakoƒczenia
post´powania.

Art. 150. Traci moc ustawa z dnia 13 czerwca
1967 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 i Nr 233, poz. 1955,
z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874 i Nr 139,
poz. 1323, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r.
Nr 68, poz. 609).

Art. 151. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
szeÊciu miesi´cy od dnia og∏oszenia. 
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17) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 56, poz. 495, Nr 90, poz. 844 i Nr 139,
poz. 1325 oraz z 2004 r. Nr 12, poz. 102 i Nr 120, poz. 1252.


