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1438
USTAWA
z dnia 28 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy — Kodeks post´powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. —
Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. W sprawach, w których zawarcie ugody
jest dopuszczalne, sàd powinien w ka˝-

———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, ustaw´ z dnia 17 czerwca
1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustaw´ z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sàdowych
w sprawach cywilnych.
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, Nr 150, poz. 1239, Nr 167,
poz. 1398 i Nr 169, poz. 1413 i 1417.
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dym stanie post´powania dà˝yç do ich
ugodowego za∏atwienia. W tych sprawach strony mogà tak˝e zawrzeç ugod´
przed mediatorem.”;
2) po art. 98 dodaje si´ art. 981 w brzmieniu:
„Art. 981. § 1. Do niezb´dnych kosztów procesu
zalicza si´ koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez
sàd.
§ 2. Je˝eli post´powanie cywilne zosta∏o
wszcz´te w ciàgu trzech miesi´cy od
dnia zakoƒczenia mediacji, która nie
zosta∏a zakoƒczona ugodà albo zawarta ugoda nie zosta∏a zatwierdzona przez sàd, do niezb´dnych kosztów procesu zalicza si´ tak˝e koszty
mediacji w wysokoÊci nieprzekraczajàcej czwartej cz´Êci wpisu.
§ 3. Do okreÊlenia kosztów mediacji stosuje si´ odpowiednio art. 98 § 2 i 3.
§ 4. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç
wynagrodzenia mediatora za prowadzenie post´powania mediacyjnego
wszcz´tego na podstawie skierowania sàdu i wydatki mediatora podlegajàce zwrotowi, bioràc pod uwag´
rodzaj sprawy i wartoÊç przedmiotu
sporu oraz niezb´dne wydatki zwiàzane z prowadzeniem mediacji.”;
3) w art. 103 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Przepis § 1 dotyczy zw∏aszcza kosztów powsta∏ych wskutek uchylenia si´ od wyjaÊnieƒ lub z∏o˝enia wyjaÊnieƒ niezgodnych
z prawdà, zatajenia lub opóênionego powo∏ania dowodów, a tak˝e nieusprawiedliwionej odmowy poddania si´ mediacji, na którà
strona uprzednio wyrazi∏a zgod´.”;
4) po art. 104 dodaje si´ art. 1041 w brzmieniu:
„Art. 1041. Koszty mediacji prowadzonej na skutek
skierowania przez sàd i zakoƒczonej
ugodà znosi si´ wzajemnie, je˝eli strony nie postanowi∏y inaczej.”;
5) tytu∏ rozdzia∏u 1 dzia∏u II tytu∏u VI ksi´gi pierwszej
cz´Êci pierwszej otrzymuje brzmienie:
„Rozdzia∏ 1. Mediacja i post´powanie pojednawcze”;
6) w rozdziale 1 dzia∏u II tytu∏u VI ksi´gi pierwszej cz´Êci pierwszej po tytule rozdzia∏u dodaje si´ oddzia∏ 1 w brzmieniu:
„Oddzia∏ 1. Mediacja
Art. 1831. § 1. Mediacja jest dobrowolna.
§ 2. Mediacj´ prowadzi si´ na podstawie umowy o mediacj´ albo postanowienia sàdu kierujàcego strony

Poz. 1438
do mediacji. Umowa mo˝e byç zawarta tak˝e przez wyra˝enie przez
stron´ zgody na mediacj´, gdy druga strona z∏o˝y∏a wniosek, o którym
mowa w art. 1836 § 1.
§ 3. W umowie o mediacj´ strony okreÊlajà w szczególnoÊci przedmiot mediacji, osob´ mediatora albo sposób wyboru mediatora.
§ 4. Mediacj´ prowadzi si´ przed
wszcz´ciem post´powania, a za
zgodà stron tak˝e w toku sprawy.

Art. 1832. § 1. Mediatorem mo˝e byç osoba fizyczna majàca pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych, korzystajàca w pe∏ni z praw publicznych.
§ 2. Mediatorem nie mo˝e byç s´dzia.
Nie dotyczy to s´dziów w stanie
spoczynku.
§ 3. Organizacje spo∏eczne i zawodowe
mogà prowadziç listy sta∏ych mediatorów oraz tworzyç oÊrodki mediacyjne. Wpis na list´ wymaga wyra˝onej na piÊmie zgody mediatora.
Informacj´ o listach sta∏ych mediatorów oraz o oÊrodkach mediacyjnych przekazuje si´ prezesowi sàdu
okr´gowego.
§ 4. Sta∏y mediator mo˝e odmówiç prowadzenia mediacji tylko z wa˝nych
powodów, o których jest obowiàzany niezw∏ocznie powiadomiç strony, a je˝eli strony do mediacji skierowa∏ sàd — równie˝ sàd.
Art. 1833. Mediator powinien zachowaç bezstronnoÊç przy prowadzeniu mediacji.
Art. 1834. § 1. Post´powanie mediacyjne nie jest
jawne.
§ 2. Mediator jest obowiàzany zachowaç w tajemnicy fakty, o których
dowiedzia∏ si´ w zwiàzku z prowadzeniem mediacji, chyba ˝e strony
zwolnià go z tego obowiàzku.
§ 3. Bezskuteczne jest powo∏ywanie si´
w toku post´powania przed sàdem
lub sàdem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ust´pstw lub inne oÊwiadczenia sk∏adane w post´powaniu
mediacyjnym.
Art. 1835. Mediator ma prawo do wynagrodzenia
i zwrotu wydatków zwiàzanych z przeprowadzeniem mediacji, chyba ˝e wyrazi∏ zgod´ na prowadzenie mediacji bez
wynagrodzenia. Wynagrodzenie i zwrot
wydatków obcià˝ajà strony.
Art. 1836. § 1. Wszcz´cie mediacji przez stron´ nast´puje z chwilà dor´czenia media-
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torowi wniosku o przeprowadzenie
mediacji, z do∏àczonym dowodem
dor´czenia jego odpisu drugiej stronie.

§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje si´ w sprawach rozpoznawanych w post´powaniu nakazowym, upominawczym
i uproszczonym.

§ 2. Mimo dor´czenia wniosku, o którym mowa w § 1, mediacja nie zostaje wszcz´ta, je˝eli:

Art. 1839. Kierujàc strony do mediacji, sàd wyznacza mediatora; jednak˝e strony mogà wybraç innego mediatora. Na zgodny wniosek stron sàd mo˝e upowa˝niç mediatora
do zapoznania si´ z aktami sprawy.

1) sta∏y mediator, w terminie tygodnia od dnia dor´czenia mu
wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówi∏ przeprowadzenia
mediacji,
2) strony zawar∏y umow´ o mediacj´, w której wskazano jako mediatora osob´ nieb´dàcà sta∏ym
mediatorem, a osoba ta, w terminie tygodnia od dnia dor´czenia
jej wniosku o przeprowadzenie
mediacji, odmówi∏a przeprowadzenia mediacji,
3) strony zawar∏y umow´ o mediacj´ bez wskazania mediatora
i osoba, do której strona zwróci∏a
si´ o przeprowadzenie mediacji,
w terminie tygodnia od dnia dor´czenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, nie wyrazi∏a
zgody na przeprowadzenie mediacji albo druga strona w terminie tygodnia nie wyrazi∏a zgody
na osob´ mediatora,
4) strony nie zawar∏y umowy o mediacj´, a druga strona nie wyrazi∏a zgody na mediacj´.
Art. 1837. Wniosek o przeprowadzenie mediacji
zawiera oznaczenie stron, dok∏adnie
okreÊlone ˝àdanie, przytoczenie okolicznoÊci uzasadniajàcych ˝àdanie, podpis
strony oraz wymienienie za∏àczników.
Je˝eli strony zawar∏y umow´ o mediacj´
na piÊmie, do wniosku do∏àcza si´ odpis
tej umowy.
Art. 1838. § 1. Sàd a˝ do zamkni´cia pierwszego
posiedzenia wyznaczonego na rozpraw´ mo˝e skierowaç strony do
mediacji. Po zamkni´ciu tego posiedzenia sàd mo˝e skierowaç strony
do mediacji tylko na zgodny wniosek stron.
§ 2. Sàd mo˝e skierowaç strony do mediacji tylko raz w toku post´powania.
§ 3. Postanowienie mo˝e byç wydane
na posiedzeniu niejawnym. Mediacji nie prowadzi si´, je˝eli strona
w terminie tygodnia od dnia og∏oszenia lub dor´czenia jej postanowienia o skierowaniu do mediacji
nie wyrazi∏a zgody na mediacj´.

Art. 18310. § 1. Kierujàc strony do mediacji, sàd
wyznacza czas jej trwania na okres
do miesiàca, chyba ˝e strony zgodnie wnios∏y o wyznaczenie d∏u˝szego terminu na przeprowadzenie
mediacji. W trakcie mediacji termin
na jej przeprowadzenie mo˝e byç
przed∏u˝ony na zgodny wniosek
stron.
§ 2. Przewodniczàcy wyznacza rozpraw´ po up∏ywie terminu, o którym
mowa w § 1, a przed jego up∏ywem, je˝eli choç jedna ze stron
oÊwiadczy, ˝e nie wyra˝a zgody na
mediacj´.
Art. 18311. Mediator niezw∏ocznie ustala termin
i miejsce posiedzenia mediacyjnego.
Wyznaczenie posiedzenia mediacyjnego nie jest wymagane, je˝eli strony
zgodzà si´ na przeprowadzenie mediacji bez posiedzenia mediacyjnego.
Art. 18312. § 1. Z przebiegu mediacji sporzàdza si´
protokó∏, w którym oznacza si´
miejsce i czas przeprowadzenia
mediacji, a tak˝e imi´, nazwisko
(nazw´) i adresy stron, imi´ i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto wynik mediacji. Protokó∏
podpisuje mediator.
§ 2. Je˝eli strony zawar∏y ugod´ przed
mediatorem, ugod´ zamieszcza si´
w protokole albo za∏àcza si´ do niego. Strony podpisujà ugod´. Niemo˝noÊç podpisania ugody mediator stwierdza w protokole.
§ 3. Mediator dor´cza stronom odpis
protoko∏u.
Art. 18313. § 1. Po zawarciu ugody mediator niezw∏ocznie sk∏ada protokó∏ w sàdzie, który by∏by w∏aÊciwy do rozpoznania sprawy wed∏ug w∏aÊciwoÊci ogólnej lub wy∏àcznej.
§ 2. W razie skierowania przez sàd
sprawy do mediacji mediator sk∏ada protokó∏ w sàdzie rozpoznajàcym spraw´.
Art. 18314. § 1. Je˝eli zawarto ugod´ przed mediatorem, sàd, o którym mowa
w art. 18313, na wniosek strony niezw∏ocznie przeprowadza post´powanie co do zatwierdzenia ugody
zawartej przed mediatorem.
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§ 2. Je˝eli ugoda podlega wykonaniu
w drodze egzekucji, sàd zatwierdza
jà przez nadanie jej klauzuli wykonalnoÊci; w przeciwnym przypadku
sàd zatwierdza ugod´ postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.
§ 3. Sàd odmawia nadania klauzuli wykonalnoÊci albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem,
w ca∏oÊci lub cz´Êci, je˝eli ugoda
jest sprzeczna z prawem lub zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego albo
zmierza do obejÊcia prawa, a tak˝e
gdy jest niezrozumia∏a lub zawiera
sprzecznoÊci.
Art. 18315. § 1. Ugoda zawarta przed mediatorem
ma po jej zatwierdzeniu przez sàd
moc prawnà ugody zawartej przed
sàdem.
§ 2. Przepis § 1 nie uchybia przepisom
o szczególnej formie czynnoÊci
prawnej.”;
7) w rozdziale 1 dzia∏u II tytu∏u VI ksi´gi pierwszej cz´Êci pierwszej przed art. 184 wprowadza si´ oznaczenie i tytu∏ oddzia∏u:
„Oddzia∏ 2. Post´powanie pojednawcze”;
8) po art. 202 dodaje si´ art. 2021 w brzmieniu:
„Art. 2021. Je˝eli strony przed wszcz´ciem post´powania sàdowego zawar∏y umow´
o mediacj´, sàd kieruje strony do mediacji na zarzut pozwanego zg∏oszony
przed wdaniem si´ w spór co do istoty
sprawy.”;
9) po art. 259 dodaje si´ art. 2591 w brzmieniu:
„Art. 2591. Mediator nie mo˝e byç Êwiadkiem co
do faktów, o których dowiedzia∏ si´
w zwiàzku z prowadzeniem mediacji,
chyba ˝e strony zwolnià go z obowiàzku zachowania tajemnicy mediacji.”;
10) w art. 355 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Postanowienie o umorzeniu post´powania
mo˝e zapaÊç na posiedzeniu niejawnym, je˝eli powód cofnà∏ ze skutkiem prawnym pozew w piÊmie procesowym albo gdy strony
zawar∏y ugod´ przed mediatorem, którà zatwierdzi∏ sàd.”;
11) w art. 394 w § 1 po pkt 10 dodaje si´ pkt 101
w brzmieniu:
„101) zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem,”;
12) art. 436 otrzymuje brzmienie:
„Art. 436. § 1. Je˝eli istniejà widoki na utrzymanie
ma∏˝eƒstwa, sàd mo˝e skierowaç
strony do mediacji. Skierowanie to
jest mo˝liwe tak˝e wtedy, gdy post´powanie zosta∏o zawieszone.

Poz. 1438
§ 2. Przepisy o mediacji stosuje si´ odpowiednio, z tym ˝e przedmiotem
mediacji mo˝e byç tak˝e pojednanie ma∏˝onków.
§ 3. Mediatorami mogà byç tak˝e kuratorzy sàdowi oraz osoby wskazane
przez rodzinne oÊrodki diagnostyczno-konsultacyjne.
§ 4. Je˝eli strony nie uzgodni∏y osoby
mediatora, sàd kieruje je do mediacji prowadzonej przez mediatora,
o którym mowa w § 3, albo do sta∏ego mediatora posiadajàcego wiedz´ teoretycznà i umiej´tnoÊci praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.”;

13) uchyla si´ art. 437 i 438;
14) po art. 4451 dodaje si´ art. 4452 w brzmieniu:
„Art. 4452. W ka˝dym stanie sprawy o rozwód lub
separacj´ sàd mo˝e skierowaç strony
do mediacji w celu ugodowego za∏atwienia spornych kwestii dotyczàcych
zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania w∏adzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieçmi oraz
spraw majàtkowych podlegajàcych
rozstrzygni´ciu w wyroku orzekajàcym
rozwód lub separacj´. Przepisy art. 436
§ 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio.”;
15) po art. 5701 dodaje si´ art. 5702 w brzmieniu:
„Art. 5702. W sprawie, w której zawarcie ugody
jest dopuszczalne, sàd mo˝e skierowaç
uczestników do mediacji. Przedmiotem mediacji mo˝e byç tak˝e okreÊlenie sposobu wykonywania w∏adzy rodzicielskiej. Je˝eli uczestnicy post´powania nie uzgodnili osoby mediatora,
sàd kieruje ich do mediacji prowadzonej przez mediatora, o którym mowa
w art. 436 § 3, albo do sta∏ego mediatora posiadajàcego wiedz´ teoretycznà
i umiej´tnoÊci praktyczne w zakresie
prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.”;
16) w art. 777 w § 1 po pkt 2 dodaje si´ pkt 21
w brzmieniu:
„21) ugoda przed mediatorem,”;
17) art. 954 otrzymuje brzmienie:
„Art. 954. Obwieszczenie o licytacji dor´cza si´:
1) uczestnikom post´powania,
2) organowi gminy, urz´dowi skarbowemu miejsca po∏o˝enia nieruchomoÊci
oraz organom ubezpieczeƒ spo∏ecznych z wezwaniem, aby najpóêniej
w terminie licytacji zg∏osi∏y zestawienie podatków i innych danin publicznych, nale˝nych do dnia licytacji.”;

Dz. U. Nr 172 #1975

7/9/05

11:32

Page 10529

Dziennik Ustaw Nr 172

— 10529 —

nienie nie biegnie na nowo, dopóki post´powanie to nie zostanie zakoƒczone.”;

18) w art. 999 uchyla si´ § 3;
19) w art. 1060:
a) dodaje si´ § 11 w brzmieniu:
„§ 11. W sprawach o naprawienie szkody wyrzàdzonej przez wydanie ustawy, rozporzàdzenia Rady Ministrów lub rozporzàdzenia innego organu konstytucyjnie do
tego powo∏anego, niezgodnych z Konstytucjà, ratyfikowanà umowà mi´dzynarodowà lub ustawà, a tak˝e w sprawie o naprawienie szkody wyrzàdzonej przez niewydanie takiego aktu normatywnego,
którego obowiàzek wydania przewiduje
przepis prawa, wierzyciel — wskazujàc na
tytu∏ egzekucyjny — wzywa do spe∏nienia
Êwiadczenia bezpoÊrednio ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa, który
jest obowiàzany spe∏niç niezw∏ocznie
Êwiadczenie stwierdzone tytu∏em egzekucyjnym ze Êrodków utworzonej w ramach
bud˝etu paƒstwa rezerwy celowej.”,
b) w § 2 dodaje si´ drugie zdanie w brzmieniu:
„W przypadku, o którym mowa w § 11, egzekucj´ prowadzi si´ z rachunków bankowych s∏u˝àcych do obs∏ugi centralnego rachunku bie˝àcego bud˝etu paƒstwa.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên. zm.3))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 123 w § 1 po pkt 2 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) przez wszcz´cie mediacji.”;
2) w art. 124 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W razie przerwania przedawnienia przez
czynnoÊç w post´powaniu przed sàdem lub
innym organem powo∏anym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeƒ danego rodzaju albo przed sàdem polubownym albo przez wszcz´cie mediacji, przedaw-

3) w art. 125 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Roszczenie
stwierdzone
prawomocnym
orzeczeniem sàdu lub innego organu powo∏anego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sàdu polubownego,
jak równie˝ roszczenie stwierdzone ugodà
zawartà przed sàdem albo przed sàdem polubownym albo ugodà zawartà przed mediatorem i zatwierdzonà przez sàd, przedawnia
si´ z up∏ywem lat dziesi´ciu, chocia˝by termin przedawnienia roszczeƒ tego rodzaju by∏
krótszy. Je˝eli stwierdzone w ten sposób
roszczenie obejmuje Êwiadczenia okresowe,
roszczenie o Êwiadczenia okresowe nale˝ne
w przysz∏oÊci ulega przedawnieniu trzyletniemu.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z póên. zm.4)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 110w w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w∏aÊciwej jednostce samorzàdu terytorialnego
oraz organom ubezpieczeƒ spo∏ecznych z wezwaniem, aby najpóêniej w dniu licytacji zg∏osi∏y zestawienie podatków i innych danin publicznych, nale˝nych na dzieƒ licytacji,”;
2) w art. 112b uchyla si´ § 5.
Art. 4. W ustawie z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 88, z póên. zm.5)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) po art. 4 dodaje si´ art. 41 w brzmieniu:
„Art. 41. Koszty mediacji nie stanowià wydatków.”;
2) po art. 36 dodaje si´ art. 361 w brzmieniu:
„Art. 361. Je˝eli w toku post´powania zawarto
ugod´ przed mediatorem, sàd z urz´du
zwraca stronie 3/4 uiszczonego wpisu.”.

———————
3)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r.
Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r.
Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3,
poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117,
poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22,
poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114,
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130,
poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60,
poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r.
Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172,
poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 462
i Nr 157, poz. 1316.

Poz. 1438

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie trzech
miesi´cy od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
———————
4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216,
poz. 1824, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268,
Nr 137, poz. 1302, Nr 193, poz. 1884, Nr 217, poz. 2124
i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 68, poz. 623, Nr 91,
poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203 oraz
z 2005 r. Nr 86, poz. 732.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. 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.

