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USTAWA

z dnia 28 lipca 2005 r.

o kosztach s dowych w sprawach cywilnych1)

(Dz. U. z dnia 1 wrze nia 2005 r.)

Tytu  I

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okre la zasady i tryb pobierania kosztów s dowych
w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysoko  op at s dowych
w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów s dowych oraz
umarzania, rozk adania na raty i odraczania terminu zap aty
nale no ci s dowych.

Art. 2. 1. Koszty s dowe obejmuj  op aty i wydatki.
2. Do uiszczenia kosztów s dowych obowi zana jest strona,

która wnosi do s du pismo podlegaj ce op acie lub powoduj ce
wydatki, chyba e ustawa stanowi inaczej.

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

2. Op acie podlegaj  w szczególno ci nast puj ce pisma:
1) pozew i pozew wzajemny;
2) apelacja i za alenie;
3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodno ci 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 ci,
c)o wpis i wykre lenie w ksi dze wieczystej,
d)o wpis w Krajowym Rejestrze S dowym i w rejestrze zastawów

oraz o zmian  i wykre lenie tych wpisów;
8) skarga:

a)o wznowienie post powania,
b)o uchylenie wyroku s du polubownego,
c)na orzeczenie referendarza s dowego,
d)na czynno ci komornika;

9) odwo anie od decyzji oraz za alenie na postanowienie Prezesa
Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urz du
Regulacji Energetyki, Prezesa Urz du Regulacji Telekomunikacji i
Poczty, Prezesa Urz du Transportu Kolejowego,
Przewodnicz cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
3. Op acie podlega wniosek o wydanie na podstawie akt: odpisu,

wypisu, za wiadczenia, wyci gu, innego dokumentu oraz kopii, a
nadto wniosek o wydanie odpisu ksi gi wieczystej (op ata
kancelaryjna).

Art. 4. 1. Pismo wnoszone przez kilka osób podlega jednej
op acie. Je eli jednak przedmiotem sprawy s  roszczenia lub
zobowi zania jednego rodzaju i oparte na jednakowej podstawie
faktycznej i prawnej (wspó uczestnictwo formalne), ka dy
wspó uczestnik uiszcza op at  oddzielnie, stosownie do swojego



roszczenia lub zobowi zania.
2. Op at  od wniosku o dokonanie wpisu w ksi dze wieczystej

pobiera si  od osoby, która wyst pi a z takim wnioskiem, tak e
wówczas, gdy na jego podstawie maj  by  ujawnione prawa osób,
które nie s  wnioskodawcami.

3. Nie pobiera si  op aty od wniosku o sporz dzenie
uzasadnienia oraz dor czenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem,
zg oszonego w terminie tygodniowym od dnia og oszenia sentencji.

Art. 5. 1. Wydatki obejmuj  w szczególno ci:
1) koszty podró y strony zwolnionej od kosztów s dowych

zwi zane z nakazanym przez s d jej osobistym stawiennictwem;
2) zwrot kosztów podró y i noclegu oraz utraconych zarobków lub

dochodów wiadków;
3) wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez bieg ych,

umaczy oraz kuratorów ustanowionych dla strony w danej
sprawie;

4) wynagrodzenie nale ne innym osobom lub instytucjom oraz
zwrot poniesionych przez nie kosztów;

5) koszty przeprowadzenia innych dowodów;
6) koszty przewozu zwierz t i rzeczy, utrzymywania ich lub

przechowywania;
7) koszty og osze ;
8) koszty osadzenia i pobytu w areszcie;
9) rycza ty nale ne kuratorom s dowym za przeprowadzenie

wywiadu rodowiskowego w sprawach: o uniewa nienie
ma stwa, o rozwód oraz separacj , a tak e za uczestniczenie
przy ustalonych przez s d kontaktach rodziców z dzie mi;

10)  koszty wystawienia za wiadczenia przez lekarza s dowego.
2. Wydatki zwi zane z dor czaniem pism s dowych nie obci aj



stron.
3. Wydatki zwi zane ze zwrotem op at nie obci aj  stron.

Art. 6. Koszty mediacji nie stanowi  wydatków.

Art. 7. 1. Stron  w rozumieniu ustawy jest ka dy uczestnik
post powania s dowego, w tym tak e wiadek, bieg y i t umacz, a
kosztami procesu s  równie  koszty innych rodzajów post powania.

2. Przez pismo wnoszone do s du rozumie si  równie  sk adany
ustnie do protok u pozew, wniosek wszczynaj cy innego rodzaju
post powanie lub inny wniosek, je eli podlega op acie.

Art. 8. 1. W post powaniu dotycz cym kosztów s dowych stosuje
si  przepisy Kodeksu post powania cywilnego, chyba e ustawa
stanowi inaczej.

2. Postanowienie s du lub referendarza s dowego w przedmiocie
kosztów s dowych mo e by  wydane na posiedzeniu niejawnym.

Art. 9. Minister Sprawiedliwo ci okre li, w drodze
rozporz dzenia:
1) sposób uiszczania op at s dowych w sprawach cywilnych, w tym

wnoszonych na rachunek bankowy s du lub w formie znaków
op aty s dowej wed ug ustalonego wzoru, maj c na wzgl dzie
atwo  uiszczenia op at przez strony oraz skutek w postaci
zwrotu lub odrzucenia pisma, od którego przy jego wniesieniu
nie zosta a uiszczona nale na op ata;

2) wzór o wiadczenia o stanie rodzinnym, maj tku, dochodach i
ród ach utrzymania, o którym mowa w art. 102 ust. 2, a tak e

sposób udost pniania osobom fizycznym wzoru druków tych
wiadcze  w siedzibach s dów, maj c na wzgl dzie

komunikatywno  niezb dnych poucze  dla stron co do sposobu



wype nienia, skutków niez enia lub z enia nieprawdziwego
wiadczenia;

3) wysoko  wynagrodzenia i zwrot wydatków poniesionych przez
bieg ych, kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie
oraz innych osób i instytucji, maj c na wzgl dzie nak ad pracy i
kwalifikacje niezb dne do wykonywania zleconych przez s d
czynno ci oraz poziom wynagrodze  uzyskiwanych przez
pracowników wykonuj cych podobne zawody.

Tytu  II

Op aty

DZIA 1

PRZEPISY OGÓLNE

Art. 10. Op at  nale y ui ci  przy wniesieniu do s du pisma
podlegaj cego op acie.

Art. 11. Op ata jest sta a, stosunkowa albo podstawowa.

Art. 12. Op at  sta  pobiera si  w sprawach o prawa
niemaj tkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o
prawa maj tkowe, w wysoko ci jednakowej, niezale nie od warto ci
przedmiotu sporu lub warto ci przedmiotu zaskar enia. Op ata sta a
nie mo e by  ni sza ni  30 z otych i wy sza ni  5.000 z otych.

Art. 13. Op at  stosunkow  pobiera si  w sprawach o prawa
maj tkowe; wynosi ona 5 % warto ci przedmiotu sporu lub
przedmiotu zaskar enia, jednak nie mniej ni  30 z otych i nie wi cej
ni  100.000 z otych.

Art. 14. 1. Op at  podstawow  pobiera si  w sprawach, w których



przepisy nie przewiduj  op aty sta ej, stosunkowej lub tymczasowej.
2.  (uchylony).
3. Op ata podstawowa wynosi 30 z otych i stanowi minimaln

op at , któr  strona jest obowi zana ui ci  od pisma podlegaj cego
op acie, chyba e ustawa stanowi inaczej.

4. Pobranie od pisma op aty podstawowej wy cza pobranie innej
op aty.

5. Przepisów o op acie podstawowej nie stosuje si  w
post powaniu wieczystoksi gowym oraz w post powaniu
rejestrowym.

Art. 15. 1. Od pisma wniesionego w sprawie o prawa maj tkowe,
w której warto ci przedmiotu sprawy nie da si  ustali  w chwili jej
wszcz cia, przewodnicz cy okre la op at  tymczasow .

2. Op at  tymczasow  okre la si  w granicach od 30 z otych do
1.000 z otych.

3. W orzeczeniu ko cz cym post powanie w pierwszej instancji
d okre la wysoko  op aty ostatecznej, która jest b  op at

stosunkow , obliczon  od warto ci przedmiotu sporu ustalonej w
toku post powania, b  op at  okre lon  przez s d, je eli warto ci
tej nie uda o si  ustali . W tym wypadku op at  ostateczn  s d
okre la w kwocie nie wy szej ni  5.000 z otych, maj c na wzgl dzie
spo eczn  donios  rozstrzygni cia i stopie  zawi ci sprawy.

Art. 16. 1. Je eli op ata ostateczna jest wy sza od op aty
tymczasowej, s d orzeka o obowi zku uiszczenia ró nicy, stosuj c
odpowiednio zasady obowi zuj ce przy zwrocie kosztów procesu.

2.  (uchylony).

Art. 17. W wypadku wst pienia 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  od takiego
pozwu lub wniosku.

Art. 18. 1. Ca  op at  pobiera si  od pozwu i pozwu wzajemnego
oraz wniosku o wszcz cie post powania nieprocesowego lub
samodzielnej jego cz ci, chyba e przepis szczególny stanowi
inaczej.

2.  Przepisy ustawy przewiduj ce pobranie op aty od pozwu lub
wniosku wszczynaj cego post powanie w sprawie stosuje si
równie  do op aty od apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o
stwierdzenie niezgodno ci z prawem prawomocnego orzeczenia,
interwencji g ównej, skargi o wznowienie post powania, skargi o
uchylenie wyroku s du polubownego, chyba e przepis szczególny
stanowi inaczej.

Art. 19. 1.  Po ow  op aty pobiera si  od sprzeciwu od wyroku
zaocznego i od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zap aty.

2.  Czwart  cz  op aty pobiera si  od:
1) pozwu w post powaniu nakazowym;
2) pozwu w elektronicznym post powaniu upominawczym.

3. Pi  cz  op aty pobiera si  od:
1) interwencji ubocznej;
2) za alenia, chyba e przepis szczególny stanowi inaczej.

4.  Trzy czwarte cz ci op aty pobiera si  od pozwanego w razie
wniesienia zarzutów od nakazu zap aty wydanego w post powaniu
nakazowym.

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

2. Je eli op ata ta ma by  pobrana przed ustaleniem op aty
ostatecznej, pobiera si  odpowiedni  cz  op aty tymczasowej, nie



mniej jednak ni  30 z otych.

Art. 21. Ko cówk  op aty zaokr gla si  w gór  do pe nego
otego.

DZIA 2

WYSOKO  OP AT WE WSZYSTKICH RODZAJACH SPRAW

Art. 22. Op at  sta  w kwocie 40 z otych pobiera si  od za alenia
na postanowienie w przedmiocie:
1)  oddalenia wniosku o wy czenie s dziego lub awnika;
2) skazania na grzywn  strony, wiadka, bieg ego, t umacza lub

innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny;
3) przymusowego sprowadzenia lub aresztowania wiadka oraz

odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;
4) wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez bieg ego,

umacza i kuratora;
5) nale no ci wiadka.

Art. 23. Op at  sta  w kwocie 40 z otych pobiera si  od:
1) wniosku o wszcz cie post powania nieprocesowego lub

samodzielnej jego cz ci, chyba e przepis szczególny stanowi
inaczej;

2) apelacji, za alenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie
post powania i skargi o stwierdzenie niezgodno ci z prawem
prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której post powanie
nieprocesowe zosta o wszcz te z urz du;

3) wniosku o przeprowadzenie post powania pojednawczego;
4) wniosku o zabezpieczenie dowodu.

Art. 24.  1.  Op at  sta  w kwocie 300 z  pobiera si  od wniosku



o:
1) ustalenie, e orzeczenie s du pa stwa obcego lub

rozstrzygni cie innego organu pa stwa obcego podlega albo nie
podlega uznaniu;

2) stwierdzenie wykonalno ci orzeczenia s du pa stwa obcego lub
rozstrzygni cia innego organu pa stwa obcego albo ugody
zawartej przed tym s dem lub organem lub zatwierdzonej przez
ten s d lub organ;

3) uznanie lub stwierdzenie wykonalno ci orzeczenia s du
polubownego lub ugody zawartej przed tym s dem.
2. Op at  sta  w kwocie 200 z  pobiera si  od wniosku o

dokonanie przez s d czynno ci w trakcie post powania przed s dem
polubownym niewymienionych w ust. 1.

Art. 25. 1. Op at  sta  w kwocie 100 z otych pobiera si  od:
1) skargi na czynno ci komornika;
2) za alenia na odmow  dokonania czynno ci notarialnej.

2. Op at  od skargi na orzeczenie referendarza pobiera si  w
wysoko ci op aty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie wi cej
jednak ni  100 z otych.

DZIA 3

WYSOKO  OP AT W PROCESIE

Rozdzia 1

Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Art. 26. 1. Op at  sta  w kwocie 600 z otych pobiera si  od
pozwu o:
1) rozwód;



2) separacj ;
3) ochron  dóbr osobistych;
4) ochron  niemaj tkowych praw autorskich;
5)  ochron  niemaj tkowych praw wynikaj cych z uzyskania patentu

na wynalazek, prawa ochronnego na wzór u ytkowy, prawa z
rejestracji wzoru przemys owego lub zdobniczego, prawa
ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji na oznaczenie
geograficzne, prawa z rejestracji topografii uk adów scalonych,
prawa z rejestracji wzoru zdobniczego;

6) ochron  innych praw niemaj tkowych, chyba e przepis
szczególny stanowi inaczej.
2. W sprawach o rozwód, o separacj  lub o uniewa nienie

ma stwa, w razie zas dzenia alimentów na rzecz ma onka w
orzeczeniu ko cz cym post powanie w instancji, pobiera si  od
ma onka zobowi zanego op at  stosunkow  od zas dzonego
roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z ma onków albo
podzia u wspólnego maj tku pobiera si  tak e op at  w wysoko ci
przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie.

Art. 27. Op at  sta  w kwocie 200 z otych pobiera si  od pozwu
w sprawie o:
1) ustalenie istnienia lub nieistnienia ma stwa;
2) uniewa nienie ma stwa;
3) rozwi zanie przysposobienia;
4) zaprzeczenie ojcostwa lub macierzy stwa;
5) uniewa nienie uznania dziecka;
6) ustanowienie przez s d rozdzielno ci maj tkowej;
7) naruszenie posiadania;
8) uchylenie uchwa y organu spó dzielni;
8a)  stwierdzenie niewa no ci uchwa y organu spó dzielni;



8b)  ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwa y organu spó dzielni;
9) uchylenie uchwa y wspólnoty mieszkaniowej;
10) przyj cie w poczet cz onków spó dzielni mieszkaniowej;
11) opró nienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym

przeznaczeniu;
12) ustalenie wst pienia w stosunek najmu.

Art. 27a.  Op at  sta  w kwocie 500 z  pobiera si  od pozwu w
sprawie wydania orzeczenia zast puj cego uchwa  walnego
zgromadzenia spó dzielni o podziale.

Art. 27b.  Op at  sta  w kwocie 100 z  pobiera si  od pozwu w
sprawie rozpoznawanej w europejskim post powaniu w sprawie
drobnych roszcze .

Art. 28. W sprawie podlegaj cej rozpoznaniu w post powaniu
uproszczonym pobiera si  od pozwu op at  sta , przy warto ci
przedmiotu sporu lub warto ci przedmiotu umowy:
1) do 2.000 z otych - 30 z otych;
2) ponad 2.000 z otych do 5.000 z otych - 100 z otych;
3) ponad 5.000 z otych do 7.500 z otych - 250 z otych;
4) ponad 7.500 z otych - 300 z otych.

Rozdzia 2

Sprawy gospodarcze

Art. 29. Op at  sta  w kwocie 2.000 z otych pobiera si  od
pozwu w sprawie o:
1) rozwi zanie spó ki;
2) wy czenie wspólnika ze spó ki;
3)  uchylenie uchwa y wspólników lub uchwa y walnego



zgromadzenia spó ki;
4)  stwierdzenie niewa no ci uchwa y wspólników lub uchwa y

walnego zgromadzenia spó ki;
5)  ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwa y organu spó ki.

Art. 30. Op at  sta  w kwocie 100 z otych pobiera si  od pozwu
w sprawie z zakresu ochrony rodowiska.

Art. 31. Op at  sta  w kwocie 1.500 z otych pobiera si  od
pozwu:
1) w sprawie z umowy o przekazanie mienia w ramach prywatyzacji;
2) w sprawie o uniewa nienie przetargu.

Art. 32. 1. Op at  sta  w kwocie 1.000 z otych pobiera si  od
odwo ania od decyzji Prezesa Urz du Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, a tak e od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o
stwierdzenie niezgodno ci z prawem prawomocnego orzeczenia w
takiej sprawie.

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

3. Op at  sta  w kwocie 100 z otych pobiera si  od odwo ania od
decyzji Prezesa Urz du Regulacji Energetyki, Prezesa Urz du
Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Prezesa Urz du Transportu
Kolejowego, a tak e od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o
stwierdzenie niezgodno ci z prawem prawomocnego orzeczenia w
takiej sprawie.

4. Op at  sta  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  w kwocie 3.000 z otych pobiera si  od
odwo ania od decyzji Przewodnicz cego Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji, a tak e od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o
stwierdzenie niezgodno ci z prawem prawomocnego orzeczenia w
takiej sprawie.

Art. 34.  Op at  sta  w wysoko ci 3.000 z  pobiera si  od skargi
na orzeczenie Krajowej Izby Odwo awczej przy Prezesie Urz du
Zamówie  Publicznych, w sprawach zamówie  publicznych.

Rozdzia 3

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpiecze  spo ecznych

Art. 35. 1. W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera si  op at
podstawow  w kwocie 30 z otych wy cznie od apelacji, za alenia,
skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodno ci z prawem
prawomocnego orzeczenia. Jednak e w sprawach, w których warto
przedmiotu sporu przewy sza kwot  50.000 z otych, pobiera si  od
wszystkich podlegaj cych op acie pism procesowych op at
stosunkow .

2. Pracownik i pracodawca uiszczaj  op at  podstawow  od pism
podlegaj cych op acie wymienionych w ust. 1, tak e w sprawie o
ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa
inspektora pracy.

Art. 36. W sprawach z zakresu ubezpiecze  spo ecznych i w
sprawach odwo  rozpoznawanych przez s d pracy i ubezpiecze
spo ecznych pobiera si  op at  podstawow  w kwocie 30 z otych
wy cznie od apelacji, za alenia, skargi kasacyjnej i skargi o
stwierdzenie niezgodno ci z prawem prawomocnego orzeczenia.



DZIA 4

WYSOKO  OP AT W POST POWANIU NIEPROCESOWYM

Rozdzia 1

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opieku czego

Art. 37. Op at  sta  w kwocie 100 z otych pobiera si  od
wniosku o:
1) zezwolenie na zawarcie zwi zku ma skiego;
2) zmian  wyroku orzekaj cego rozwód lub separacj  w cz ci

dotycz cej w adzy rodzicielskiej;
3) separacj  na zgodne danie ma onków;
4) zniesienie separacji;
5) zezwolenie na udzielenie pe nomocnictwa do o wiadczenia o

wst pieniu w zwi zek ma ski;
6) zwolnienie od obowi zku z enia lub przedstawienia

kierownikowi urz du stanu cywilnego dokumentu potrzebnego
do zawarcia zwi zku ma skiego.

Art. 38. 1. Op at  sta  w kwocie 1.000 z otych pobiera si  od
wniosku o podzia  maj tku wspólnego po ustaniu ma skiej
wspólno ci maj tkowej.

2. Je eli wniosek zawiera zgodny projekt podzia u tego maj tku,
pobiera si  op at  sta  w kwocie 300 z otych.

Rozdzia 2

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego

Art. 39. 1. Op at  sta  w kwocie 200 z otych pobiera si  od
wniosku o:



1) ustanowienie drogi koniecznej;
2) rozgraniczenie nieruchomo ci;
3) stwierdzenie nabycia s ebno ci 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 zarz dcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu

ytkowania;
3) rozstrzygni cie co do dokonania czynno ci dotycz cej rzeczy

wspólnej.

Art. 40. Op at  sta  w kwocie 2.000 z otych pobiera si  od
wniosku o stwierdzenie nabycia w asno ci nieruchomo ci przez
zasiedzenie.

Art. 41. 1. Op at  sta  w kwocie 1.000 z otych pobiera si  od
wniosku o zniesienie wspó asno ci.

2. Je eli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia
wspó asno ci, pobiera si  op at  sta  w kwocie 300 z otych.

Rozdzia 3

Sprawy z zakresu prawa o ksi gach wieczystych

Art. 42. 1. Op at  sta  w kwocie 200 z otych pobiera si  od
wniosku o wpis w ksi dze wieczystej w asno ci, u ytkowania
wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba e przepis
szczególny stanowi inaczej.

2. Je eli wniosek dotyczy wpisu udzia u w prawie, pobiera si
cz  op aty sta ej proporcjonaln  do wysoko ci udzia u, nie mniej
jednak ni  100 z otych.

3. Od wniosku o wpis w ksi dze wieczystej w asno ci,
ytkowania wieczystego lub spó dzielczego w asno ciowego prawa



do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub dzia u spadku albo
zniesienia wspó asno ci pobiera si  jedn  op at  sta  w wysoko ci
150 z otych niezale nie od liczby udzia ów w tych prawach.

Art. 43. Op at  sta  w kwocie 150 z otych pobiera si  od
wniosku o wpis:
1) asno ci, u ytkowania wieczystego, spó dzielczego

asno ciowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podzia u
maj tku wspólnego po ustaniu wspólno ci maj tkowej mi dzy
ma onkami;

2) asno ci nieruchomo ci rolnej o powierzchni do 5 ha;
3) praw osobistych i roszcze ;
4) zmiany tre ci ograniczonych praw rzeczowych.

Art. 44. 1. Op at  sta  w kwocie 60 z otych pobiera si  od
wniosku o:
1) za enie ksi gi wieczystej;
2) po czenie nieruchomo ci w jednej ksi dze wieczystej, która jest

ju  prowadzona, niezale nie od liczby czonych nieruchomo ci;
3) od czenie nieruchomo ci lub jej cz ci;
4) sprostowanie dzia u I-O;
5) wpis ostrze enia o niezgodno ci stanu prawnego ujawnionego w

ksi dze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
6) dokonanie innych wpisów, poza okre lonymi w art. 42 i 43.

2. Je eli za enie ksi gi wieczystej nast puje w zwi zku z
od czeniem nieruchomo ci lub jej cz ci z istniej cej ksi gi
wieczystej, pobiera si  tylko jedn  op at  sta  okre lon  w ust. 1.

Art. 45. 1. Op at  sta  okre lon  w art. 44 ust. 1 pkt 1-3 pobiera
si  niezale nie od op aty za dokonanie wpisu w asno ci,

ytkowania wieczystego lub spó dzielczego w asno ciowego prawa



do lokalu.
2. Op at  sta  okre lon  w art. 42 i 43 pobiera si  odr bnie od

wniosku o wpis ka dego prawa, cho by wpis dwu lub wi cej praw
mia  by  dokonany na tej samej podstawie prawnej.

3. Od wniosku o wpis hipoteki cznej lub s ebno ci pobiera si
jedn  op at  sta , cho by wniosek ten obejmowa  wi cej ni  jedn
ksi  wieczyst .

Art. 46.  Od wniosku o wykre lenie wpisu pobiera si  po ow
op aty nale nej od wniosku o wpis.

Art. 47. Wydatki zwi zane z drukiem ksi gi wieczystej i teczki akt
tej ksi gi nie obci aj  stron.

Art. 48. Od wniosku o z enie do zbioru dokumentów pobiera
si  op at  sta , przewidzian  dla wniosku o wpis do ksi gi
wieczystej.

Rozdzia 4

Sprawy z zakresu prawa spadkowego

Art. 49. 1. Op at  sta  w kwocie 50 z otych pobiera si  od
wniosku o:
1) stwierdzenie nabycia spadku;
2) zabezpieczenie spadku;
3) sporz dzenie spisu inwentarza;
4) odebranie o wiadczenia o przyj ciu lub odrzuceniu spadku.

2. Je eli wnioski, o których mowa w ust. 1, s  umieszczone w
jednym pi mie lub we wniosku o dzia  spadku, op at  pobiera si  od
ka dego z nich odr bnie.

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



1) apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodno ci z
prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie o stwierdzenie
nabycia spadku;

2) wniosku o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu;
3) wniosku o wydanie w ciwemu konsulowi spadku po

cudzoziemcu.

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

2. Op at  sta  w kwocie 1.000 z otych pobiera si  od wniosku o
dzia  spadku po czony ze zniesieniem wspó asno ci, a je eli
zawiera on zgodny projekt dzia u spadku i zniesienia
wspó asno ci, pobiera si  op at  sta  w kwocie 600 z otych.

Rozdzia 5

Sprawy z zakresu dzia ania Krajowego Rejestru S dowego

Art. 52.  1. Op at  sta  w kwocie 1.000 z otych pobiera si  od
wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsi biorców w
Krajowym Rejestrze S dowym, chyba e przepis szczególny stanowi
inaczej.

2. Op at  sta  w kwocie 750 z otych pobiera si  od wniosku o
zarejestrowanie spó ki osobowej w rejestrze przedsi biorców w
Krajowym Rejestrze S dowym.

Art. 53. 1.  Op at  sta  w kwocie 250 z otych pobiera si  od
wniosku o zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze S dowym w
rejestrze stowarzysz , innych organizacji spo ecznych i
zawodowych, fundacji oraz publicznych zak adów opieki zdrowotnej.

2. Op at  sta  w kwocie 1.000 z otych pobiera si  od wniosku, o



którym mowa w ust. 1, je eli dotyczy on jednocze nie wpisu do
rejestru przedsi biorców.

Art. 54. Op at  sta  w kwocie 300 z otych pobiera si  od
wniosku o:
1) wpisanie d nika do rejestru d ników niewyp acalnych w

Krajowym Rejestrze S dowym;
2) wykre lenie podmiotu z rejestru przedsi biorców lub z rejestru

stowarzysze , innych organizacji spo ecznych i zawodowych,
fundacji oraz publicznych zak adów opieki zdrowotnej po czone
z wykre leniem z Krajowego Rejestru S dowego.

Art. 55. Op at  sta  w kwocie 400 z otych pobiera si  od
wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotycz cego podmiotu
wpisanego do rejestru przedsi biorców.

Art. 56. Op at  sta  w kwocie 150 z otych pobiera si  od
wniosku o:
1) dokonanie zmiany wpisu dotycz cego podmiotu wpisanego tylko

w rejestrze stowarzysze , innych organizacji spo ecznych i
zawodowych, fundacji oraz publicznych zak adów opieki
zdrowotnej, niewpisanego do rejestru przedsi biorców;

2) wykre lenie z rejestru przedsi biorców - bez wykre lenia z
Krajowego Rejestru S dowego;

3) wykre lenie z rejestru d ników niewyp acalnych.

Art. 57. W wypadku jednoczesnego wniesienia przez tego
samego wnioskodawc , na kilku formularzach, kilku wniosków o
wpis lub o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze S dowym -
pobiera si  tylko jedn  op at , z tym e je eli przepis przewiduje dla
danego rodzaju spraw op aty w ró nych wysoko ciach - pobiera si



op at  wy sz .

Art. 58. Jedn  op at  sta  w kwocie 100 z otych pobiera si  od
skargi na orzeczenie referendarza s dowego, chocia by dotyczy o
kilku wpisów w rejestrze przedsi biorców lub rejestrze
stowarzysze , innych organizacji spo ecznych i zawodowych,
fundacji oraz publicznych zak adów opieki zdrowotnej.

Art. 59. Op at  sta  w kwocie 300 z otych pobiera si  od innych
wniosków ni  wymienione w art. 52-58, je eli nale  do w ciwo ci

du dokonuj cego wpisów w Krajowym Rejestrze S dowym.

Art. 60. Op at  sta  w kwocie 200 z otych pobiera si  od
wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów.

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

Art. 62. Op at  sta  w kwocie 50 z otych pobiera si  od wniosku
o wykre lenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów.

Art. 63. Op at  sta  w kwocie 40 z otych pobiera si  od wniosku
o przyj cie dokumentów, o których s d czyni wzmiank  w rejestrze,
oraz dokumentów zawieraj cych dane niepodlegaj ce wed ug
przepisów ustawy wpisowi do okre lonego dzia u Krajowego
Rejestru S dowego.

Art. 64. Op at  sta  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  w kwocie 300 z otych pobiera si  od
wniosku w sprawie mi dzy organami przedsi biorstwa pa stwowego
i mi dzy przedsi biorstwem pa stwowym lub jego organami a jego
organem za ycielskim albo organem sprawuj cym nadzór.

Art. 66. Op at  sta  w kwocie 200 z otych pobiera si  od
wniosku o umorzenie utraconego dokumentu.

Art. 67. Op at  sta  w kwocie 100 z otych pobiera si  od
wniosku o:
1) enie przedmiotu wiadczenia do depozytu s dowego;
2) wydanie z depozytu przedmiotu wiadczenia.

DZIA 5

WYSOKO  OP AT W POST POWANIU ZABEZPIECZAJ CYM

Art. 68. Op at  sta  w kwocie 40 z otych pobiera si  od wniosku
o:
1) udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemaj tkowego, chyba e

wniosek zosta  zg oszony w pi mie rozpoczynaj cym
post powanie;

2) zmian  lub uchylenie postanowienia w przedmiocie
zabezpieczenia roszczenia niemaj tkowego.

Art. 69. Op at  sta  w kwocie 100 z otych pobiera s d od
wniosku o:
1) udzielenie zabezpieczenia roszczenia maj tkowego, chyba e

wniosek zosta  zg oszony w pi mie rozpoczynaj cym
post powanie;

2) zmian  lub uchylenie postanowienia w przedmiocie
zabezpieczenia roszczenia maj tkowego.



DZIA 6

WYSOKO  OP AT W POST POWANIU EGZEKUCYJNYM

Art. 70. Op at  sta  w kwocie 40 z otych pobiera s d od wniosku
o:
1) wezwanie d nika do wykonania egzekwowanej czynno ci w

wyznaczonym terminie oraz umocowanie wierzyciela do
wykonania tej czynno ci na koszt d nika, w razie
bezskutecznego up ywu wyznaczonego terminu;

2) ukaranie grzywn  d nika niewykonuj cego obowi zku
zaniechania czynno ci lub nieprzeszkadzania czynno ciom
wierzyciela;

3) przeprowadzenie przez s d egzekucji czynno ci o charakterze
niemaj tkowym, której inna osoba nie mo e za d nika
wykona ;

4) ponowne wydanie tytu u wykonawczego w zamian utraconego;
5) nakazanie d nikowi wyjawienia maj tku.

Art. 71. Op at  sta  w kwocie 50 z otych pobiera s d od wniosku
o:
1)  nadanie klauzuli wykonalno ci tytu owi egzekucyjnemu, innemu

ni  orzeczenie s du, ugoda s dowa, nakaz zap aty albo ugoda
zawarta przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na
podstawie postanowienia s du kieruj cego strony do mediacji;

2) nadanie klauzuli wykonalno ci przeciwko ma onkowi d nika;
3) nadanie klauzuli wykonalno ci przeciwko lub na rzecz osoby

innej ni  wskazana w tytule egzekucyjnym, na któr  przesz y
uprawnienie lub obowi zek po powstaniu tytu u lub w toku
sprawy przed wydaniem tytu u;

4) nadanie klauzuli wykonalno ci przeciwko wspólnikowi



ponosz cemu odpowiedzialno  bez ograniczenia ca ym swoim
maj tkiem za zobowi zania spó ki;

5) ustanowienie zarz dcy nieruchomo ci lub innej rzeczy albo
prawa, z których prowadzi si  egzekucj  wed ug przepisów o
egzekucji z nieruchomo ci;

6) umorzenie ksi eczki oszcz dno ciowej w zwi zku z zaj ciem
wk adu, na który j  wystawiono;

7)  zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w wyniku
prowadzenia mediacji na podstawie umowy o mediacj ;

8)  wydanie za wiadczenia europejskiego tytu u egzekucyjnego;
9)  uchylenie za wiadczenia europejskiego tytu u egzekucyjnego;
10)  wydanie za wiadczenia o utracie lub ograniczeniu

wykonalno ci tytu u egzekucyjnego opatrzonego za wiadczeniem
europejskiego tytu u egzekucyjnego.

Art. 72. Op at  sta  w kwocie 100 z otych pobiera si  od:
1) zarzutów na opis i oszacowanie nieruchomo ci;
2) zarzutów przeciwko planowi podzia u sumy uzyskanej z

egzekucji oraz za alenia na postanowienie wydane w wyniku
rozpoznania zarzutów;

3) wniosku o podzia  z onej od depozytu s dowego sumy
odszkodowania za wyw aszczon  nieruchomo  i wyp at
odszkodowania;

4) wniosku o udzielenie przybicia nieruchomo ci lub innej rzeczy
albo prawa, z których egzekucj  prowadzi si  wed ug przepisów
o egzekucji z nieruchomo ci; op at  t  uiszcza si  przed
przys dzeniem w asno ci;

5) wniosku o przeprowadzenie przez s d egzekucji czynno ci o
charakterze maj tkowym, której inna osoba nie mo e wykona  za

nika;



6) zatwierdzenia planu podzia u sumy uzyskanej z egzekucji, a
tak e wprowadzenia do planu zmian lub uzupe nie .

Art. 73. Op at  sta  w kwocie 1.000 z otych pobiera si  od
wniosku o:
1) wszcz cie egzekucji przez zarz d przymusowy przedsi biorstwa

lub gospodarstwa rolnego;
2) wszcz cie egzekucji przez sprzeda  przedsi biorstwa lub

gospodarstwa rolnego.

DZIA 7

WYSOKO  OP AT W POST POWANIU UPAD CIOWYM,
UK ADOWYM I NAPRAWCZYM

Art. 74. Op at  sta  w kwocie 1.000 z otych pobiera si  od:
1) wniosku o og oszenie upad ci;
2) wniosku zarz dcy zagranicznego w przedmiocie uznania

zagranicznego post powania upad ciowego.

Art. 75. Op at  sta  w kwocie 200 z otych pobiera si  od:
1) wniosku o wszcz cie post powania naprawczego;
2) wniosku o wszcz cie wtórnego post powania upad ciowego;
3) za alenia na postanowienia wydane w post powaniu

upad ciowym i naprawczym;
4) sprzeciwu co do uznania lub odmowy uznania zg oszonych

wierzytelno ci;
5)  wniosku o og oszenie upad ci osoby fizycznej nieprowadz cej

dzia alno ci gospodarczej.

Art. 76. Op at  sta  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 ciowego;
4) wniosku w sprawie zakazu prowadzenia dzia alno ci

gospodarczej.

DZIA 8

OP ATY KANCELARYJNE

Art. 77. 1. Op at  od wniosku o wydanie na podstawie akt:
1) po wiadczonego odpisu, wypisu lub wyci gu,
2) odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocno ci,
3) odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalno ci,
4) za wiadczenia
- pobiera si  w kwocie 6 z otych za ka  rozpocz  stronic

wydanego dokumentu.
2. Je eli dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest

sporz dzony w j zyku obcym albo zawiera tabele, pobiera si  op at
w podwójnej wysoko ci.

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

Art. 78. Op at  od wniosku o wydanie kopii dokumentu,
znajduj cego si  w aktach sprawy, pobiera si  w kwocie 1 z otego za
ka  rozpocz  stronic  wydanego dokumentu.

DZI 9

ZWROT OP ATY

Art. 79. 1. d z urz du zwraca stronie:
1) ca  uiszczon  op at  od:



a)pisma zwróconego wskutek braków formalnych,
b)pisma odrzuconego lub cofni tego, je eli odrzucenie lub

cofni cie nast pi o przed wys aniem odpisu pisma innym
stronom, a w braku takich stron - przed wys aniem
zawiadomienia o terminie posiedzenia,

c)za alenia na postanowienie w przedmiocie ukarania grzywn
albo aresztem, zamiany grzywny na areszt albo w przedmiocie
przymusowego sprowadzenia, je eli za alenie zosta o
uwzgl dnione w ca ci,

d)za alenia na postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia
bieg emu lub t umaczowi, je eli za alenie zosta o
uwzgl dnione w ca ci,

e)apelacji, za alenia, skargi kasacyjnej w razie uwzgl dnienia
rodka zaskar enia z powodu oczywistego naruszenia prawa i

stwierdzenia tego naruszenia przez s d odwo awczy lub S d
Najwy szy,

f) skargi na orzeczenie referendarza s dowego w razie jej
uwzgl dnienia z powodu oczywistego naruszenia prawa i
stwierdzenie tego naruszenia przez s d,

g)skargi o stwierdzenie niezgodno ci z prawem prawomocnego
orzeczenia w razie jej uwzgl dnienia;

2) trzy czwarte uiszczonej op aty od:
a)pisma wszczynaj cego post powanie w pierwszej instancji,

je eli w toku post powania s dowego zawarto ugod  przed
mediatorem,

b)skargi kasacyjnej lub skargi o stwierdzenie niezgodno ci z
prawem prawomocnego orzeczenia nieprzyj tej do rozpoznania
przez S d Najwy szy,

c)  pozwu w post powaniu upominawczym, je eli uprawomocni
si  nakaz zap aty,



d) pozwu w europejskim post powaniu nakazowym, je eli
uprawomocni  si  europejski nakaz zap aty;

3) po ow  uiszczonej op aty od:
a)pisma cofni tego przed rozpocz ciem posiedzenia, na które

sprawa zosta a skierowana,
b)pozwu o rozwód lub separacj  w razie orzeczenia rozwodu lub

separacji na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie - po
uprawomocnieniu si  wyroku, z zastrze eniem art. 26 ust. 2,

c)pisma wszczynaj cego post powanie w instancji, w której
sprawa zako czy a si  zawarciem ugody s dowej.

2. Poza wypadkami przewidzianymi w ust. 1 s d z urz du zwraca
stronie ca  uiszczon  op at  od pozwu o rozwód lub separacj  albo
wniosku o separacj  w razie cofni cia pozwu lub wniosku na skutek
pojednania si  stron w pierwszej instancji. W razie pojednania si
stron przed zako czeniem post powania apelacyjnego, zwraca si
po ow  uiszczonej op aty od apelacji.

Art. 80. 1. d z urz du zwraca stronie ró nic  mi dzy op at
pobran  od strony a op at  nale .

2. Op at  zwraca s d, który j  pobra , a w przypadku gdy op at
pobiera  notariusz - s d, który rozpoznawa  wniosek.

Art. 81. Roszczenie strony o zwrot op aty s dowej przedawnia si
z up ywem trzech lat, licz c od dnia powstania tego roszczenia.

Art. 82. Zwrot op at, o którym mowa w niniejszym rozdziale,
mo e równie  zarz dzi  przewodnicz cy lub referendarz s dowy.

Tytu  III

Wydatki



DZIA 1

PRZEPISY OGÓLNE

Art. 83. 1.  Je eli przepisy ustawy przewiduj  obowi zek
dzia ania i dokonywania czynno ci po czonej z wydatkami z
urz du, s d zarz dzi wykonanie tej czynno ci, a kwot  potrzebn  na
ich pokrycie wyk ada tymczasowo Skarb Pa stwa. Dotyczy to tak e
dopuszczenia i przeprowadzenia przez s d z urz du dowodu
niewskazanego przez stron .

2. W orzeczeniu ko cz cym post powanie w sprawie s d orzeka
o poniesionych tymczasowo przez Skarb Pa stwa wydatkach,
stosuj c odpowiednio przepisy art. 113.

Art. 84. 1. d z urz du zwraca stronie wszelkie nale no ci z
tytu u wydatków, stanowi ce 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 NO CI WIADKÓW, BIEG YCH, T UMACZY I STRON W
POST POWANIU CYWILNYM

Art. 85. 1. wiadkowi przys uguje zwrot kosztów podró y,
kosztów noclegu i utraconych zarobków lub dochodów, zwi zanych
ze stawiennictwem w s dzie.

2. Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód za ka dy
dzie  udzia u w czynno ciach s dowych na wezwanie s du
przyznaje si wiadkowi w wysoko ci jego przeci tnego dziennego



zarobku lub dochodu. W przypadku wiadka pozostaj cego w
stosunku pracy przeci tny dzienny utracony zarobek oblicza si
wed ug zasad obowi zuj cych przy ustalaniu nale nego
pracownikowi ekwiwalentu pieni nego za urlop. W ka dym jednak
przypadku górn  granic  nale no ci za utracony dzienny zarobek
lub dochód stanowi równowarto  4,6 % kwoty bazowej dla osób
zajmuj cych kierownicze stanowiska pa stwowe, której wysoko ,
ustalon  wed ug odr bnych zasad, okre la ustawa bud etowa.

Art. 86. 1. wiadkowi przys uguje zwrot kosztów podró y - z
miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynno ci

dowej na wezwanie s du - wed ug zasad obowi zuj cych przy
obliczaniu nale no ci przys uguj cych pracownikowi,
zatrudnionemu w pa stwowej lub samorz dowej jednostce sfery
bud etowej, z tytu u podró y s bowej na obszarze kraju.

2. Wed ug tych samych zasad wiadkowi przys uguje zwrot
kosztów noclegu oraz utrzymania w miejscu przes uchania.

Art. 87. 1. Prawo do dania nale no ci przewidzianych w art. 85
i 86 s y osobie wezwanej w charakterze wiadka, je eli si  stawi a,
cho by nie zosta a przes uchana.

2. W wypadku gdy osoba uprawniona do otrzymania nale no ci
przewidzianych w art. 85 i 86 zostanie wezwana w charakterze
wiadka w kilku sprawach na ten sam dzie , przyznaje si  jej te

nale no ci tylko raz.
3. wiadkowi, który zg osi  si  bez wezwania s du, nale no ci

przewidziane w art. 85 i 86 mog  by  przyznane tylko w wypadku,
je eli zosta  przes uchany przez s d.

Art. 88. d przyznaje zwrot kosztów podró y i kosztów noclegu
tak e osobie towarzysz cej wiadkowi, je eli wiadek ze wzgl du na



stan zdrowia nie móg  przyby  do s du bez opieki osoby mu
towarzysz cej.

Art. 89. 1. Bieg emu lub t umaczowi powo anemu przez s d
przys uguje zwrot kosztów podró y, innych wydatków koniecznych
zwi zanych ze stawiennictwem w s dzie oraz wynagrodzenie za
wykonan  prac .

2. Bieg emu lub t umaczowi wezwanemu do s du przys uguje
prawo do zwrotu kosztów podró y zwi zanych ze stawiennictwem w

dzie, nawet je eli s d nie skorzysta  z jego us ug.
3. Bieg emu lub t umaczowi przys uguje zwrot kosztów podró y z

miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynno ci
dowej na wezwanie s du oraz zwrot kosztów noclegu wed ug

zasad okre lonych w art. 86.
4. W razie wezwania bieg ego lub t umacza do s du w kilku

sprawach na ten sam dzie  nale no ci przewidziane w ust. 3
przyznaje si  tylko raz.

Art. 90. Wysoko  wynagrodzenia bieg ego za wykonan  prac
okre la si , uwzgl dniaj c wymagane kwalifikacje, potrzebny do
wydania opinii czas i nak ad pracy, a wysoko  wydatków
niezb dnych do wykonania czynno ci - na podstawie z onego
rachunku.

Art. 91. W wypadku gdy obowi zuj ce przepisy przewiduj
przyznanie stronie nale no ci w zwi zku z jej udzia em w
post powaniu s dowym, nale no ci te przyznaje si  stronie w
wysoko ci przewidzianej dla wiadków.

Art. 92. 1. Zwrot wydatków, utraconego zarobku lub dochodu,
wynagrodzenia i kosztów podró y przyznaje si  na wniosek



wiadka, bieg ego lub t umacza z ony na pi mie lub ustnie do
protoko u rozprawy.

2. Wniosek o przyznanie nale no ci, o jakich mowa w ust. 1,
sk ada si  niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu trzech dni po
wykonaniu czynno ci, a je eli czynno ci by y podejmowane na
rozprawie - najpó niej w ci gu trzech dni po rozprawie. Osoby,
które nie zg osi y dania w tym terminie, trac  prawo do przyznania
im tych nale no ci.

3. Roszczenie o zwrot nale no ci, o których mowa w ust. 1,
przedawnia si  z up ywem lat trzech, licz c od dnia powstania tego
roszczenia.

4. wiadek, bieg y lub t umacz powinni by  pouczeni o prawie i
sposobie zg oszenia wniosku o zwrot nale no ci oraz o skutkach
niezachowania terminu wskazanego w ust. 2.

Art. 93. 1. Nale no ci wiadków, bieg ych, t umaczy i stron
przyznaje i ustala s d lub referendarz s dowy.

2. Przyznan  nale no  nale y wyp aci  niezw ocznie. W wypadku
niemo no ci niezw ocznej wyp aty nale no  przekazuje si
przekazem pocztowym lub przelewem bankowym bez obci ania
wiadka, bieg ego lub t umacza op at  pocztow  lub kosztami

przelewu.

Tytu  IV

Zwolnienie od kosztów s dowych

Art. 94. Skarb Pa stwa nie ma obowi zku uiszczania op at.

Art. 95. 1. Nie pobiera si  op at od wniosku:
1)  o udzielenie zabezpieczenia, zg oszonego w pi mie

rozpoczynaj cym post powanie;



2) o przyj cie o wiadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie dziecku
nazwiska, o przysposobienie dziecka, o odebranie osoby
podlegaj cej w adzy rodzicielskiej lub pozostaj cej pod opiek ;

3) o przes uchanie wiadka testamentu ustnego, o otwarcie i
og oszenie testamentu oraz o zwolnienie z obowi zków
wykonawcy testamentu;

4) cego podstaw  wszcz cia przez s d post powania z urz du,
a tak e od pism sk adanych s dowi opieku czemu w wykonaniu
obowi zku wynikaj cego z ustawy albo na onego przez ten

d;
5) o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt;
6)  o wpis w ksi dze wieczystej prawa w asno ci uzyskanego na

podstawie przekszta cenia, o którym mowa w art. 1 ust. 1a
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekszta ceniu prawa

ytkowania wieczystego w prawo w asno ci nieruchomo ci (Dz.
U. Nr 175, poz. 1459 oraz z 2007 r. Nr 191, poz. 1371).
1a.  Nie pobiera si  op at od pozwu o odszkodowanie, o którym

mowa w art. 6 ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu
strat maj tkowych wynikaj cych z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolno ci i praw cz owieka i obywatela (Dz. U. Nr
233, poz. 1955).

2.  Nie pobiera si  op at od:
1) za alenia na postanowienie s du, którego przedmiotem jest

odmowa zwolnienia od kosztów s dowych lub cofni cie takiego
zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy
prawnego lub ich odwo anie;

2) za alenia na postanowienie s du dotycz ce wysoko ci op aty albo
wysoko ci wydatków;

3) skargi na orzeczenie referendarza s dowego w przedmiocie
zwolnienia od kosztów s dowych;



4) skargi na orzeczenie referendarza s dowego w przedmiocie
odmowy ustanowienia adwokata lub radcy prawnego.
3. Nie pobiera si  op at od wniosku, za alenia i apelacji

nieletniego w post powaniu w sprawach nieletnich.
4.  Nie pobiera si  op at od skargi na orzeczenie referendarza

dowego i za alenia w elektronicznym post powaniu
upominawczym.

Art. 96. 1. Nie maj  obowi zku uiszczenia kosztów s dowych:
1) strona dochodz ca ustalenia ojcostwa lub macierzy stwa oraz

roszcze  z tym zwi zanych;
2) strona dochodz ca roszcze  alimentacyjnych oraz strona

pozwana w sprawie o obni enie alimentów;
3) strona wnosz ca o uznanie postanowie  umownych za

niedozwolone;
4) pracownik wnosz cy powództwo lub strona wnosz ca odwo anie

do s du pracy i ubezpiecze  spo ecznych, z zastrze eniem art.
35 i 36;

5) kurator wyznaczony przez s d orzekaj cy lub s d opieku czy dla
danej sprawy;

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

7)  powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach
dotycz cych praktyk ograniczaj cych konkurencj  oraz praktyk
naruszaj cych zbiorowe interesy konsumentów;

8) inspektor pracy oraz zwi zki zawodowe w sprawach z zakresu
prawa pracy;

9) strona w sprawach zwi zanych z ochron  zdrowia psychicznego;
10) strona, która zosta a zwolniona od kosztów s dowych przez

d - w zakresie przyznanego jej zwolnienia;



11)  powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach
dotycz cych ochrony indywidualnych interesów konsumenta;

12)  strona dochodz ca naprawienia szkód spowodowanych
ruchem zak adu górniczego, o których mowa w dziale V ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z
2005 r. Nr 228, poz. 1947).
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 sw  czynno ci  spowodowa a
ustanowienie kuratora, chyba e przepis szczególny stanowi inaczej.

3. W pozosta ych wypadkach, o których mowa w ust. 1, za stron
zwolnion  od kosztów s dowych wydatki ponosi tymczasowo Skarb
Pa stwa.

4. W wypadku gdy powództwo o ustalenie ojcostwa oka e si
oczywi cie bezzasadne, s d w orzeczeniu ko cz cym post powanie
w sprawie mo e obci  powoda nieuiszczonymi kosztami

dowymi, bior c pod uwag  wszystkie okoliczno ci sprawy.

Art. 97. W toku post powania w sprawach z zakresu prawa pracy
o roszczenia pracownika wydatki obci aj ce pracownika ponosi
tymczasowo Skarb Pa stwa. S d pracy w orzeczeniu ko cz cym
post powanie w instancji rozstrzyga o tych wydatkach, stosuj c
odpowiednio przepisy art. 113, z tym e obci enie pracownika tymi
wydatkami mo e nast pi  w wypadkach szczególnie uzasadnionych.

Art. 98. W toku post powania w sprawach z zakresu ubezpiecze
spo ecznych wydatki ponosi Skarb Pa stwa.

Art. 99. Nie pobiera si  op aty s dowej, a uiszczon  op at
zwraca si , je eli za alenie, wniesione na zarz dzenie
przewodnicz cego o zwrocie pisma albo na postanowienie s du o



odrzuceniu rodka zaskar enia, s d uzna za oczywi cie
uzasadnione.

Art. 100. 1. Strona w ca ci zwolniona od kosztów s dowych z
mocy ustawy nie uiszcza op at s dowych i nie ponosi wydatków,
które obci aj  tymczasowo Skarb Pa stwa.

2.  S d mo e zwolni  stron  od kosztów s dowych w ca ci.
Przepis ust. 1 stosuje si  odpowiednio.

Art. 101. 1. d mo e zwolni  stron  od kosztów s dowych w
cz ci, je eli strona jest w stanie ponie  tylko cz  tych kosztów.

2. Cz ciowe zwolnienie od tych kosztów mo e polega  na
zwolnieniu od poniesienia albo u amkowej lub procentowej ich
cz ci, albo okre lonej ich kwoty, albo niektórych op at lub
wydatków. Mo e te  polega  na przyznaniu zwolnienia co do pewnej
cz ci roszczenia lub co do niektórych roszcze  dochodzonych

cznie; roszczenia te lub ich cz ci s d oznacza w postanowieniu o
przyznaniu cz ciowego zwolnienia od kosztów s dowych.

3. Strona cz ciowo zwolniona od kosztów s dowych obowi zana
jest ui ci  op aty oraz ponie  wydatki w takiej wysoko ci, jaka nie
jest obj ta zwolnieniem przyznanym przez s d. Przepis art. 100 ust.
1 stosuje si  odpowiednio.

Art. 102. 1. Zwolnienia od kosztów s dowych mo e si  domaga
osoba fizyczna, która z a o wiadczenie, e nie jest w stanie ich
ponie  bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i
rodziny.

2. Do wniosku o zwolnienie od kosztów s dowych powinno by
do czone o wiadczenie obejmuj ce szczegó owe dane o stanie
rodzinnym, maj tku, dochodach i ród ach utrzymania osoby
ubiegaj cej si  o zwolnienie od kosztów. O wiadczenie sporz dza



si  wed ug ustalonego wzoru. Je eli o wiadczenie nie zosta o
one albo nie zawiera wszystkich wymaganych danych, stosuje

si  art. 130 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
post powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z pó n. zm.2)).

3. d mo e odebra  od osoby ubiegaj cej si  o zwolnienie od
kosztów s dowych przyrzeczenie o tre ci: " wiadomy znaczenia
mych s ów i odpowiedzialno ci przed prawem zapewniam, e

one przeze mnie o wiadczenie o stanie rodzinnym, maj tku,
dochodach i ród ach utrzymania jest prawdziwe i rzetelne". Przed
odebraniem przyrzeczenia nale y pouczy  osob  ubiegaj  si  o
zwolnienie od kosztów s dowych o tre ci art. 111.

4. Wniosek o zwolnienie od kosztów strony reprezentowanej
przez adwokata lub radc  prawnego z ony bez do czenia

wiadczenia, o którym mowa w ust. 2, przewodnicz cy zwraca bez
wzywania o uzupe nienie braków formalnych wniosku o zwolnienie
od kosztów s dowych.

Art. 103. d mo e przyzna  zwolnienie od kosztów s dowych
osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieb cej osob
prawn , której ustawa przyznaje zdolno  prawn , je eli wykaza a,
e nie ma dostatecznych rodków na ich uiszczenie.

Art. 104.  1. Nie maj  obowi zku uiszczania op at organizacje
po ytku publicznego dzia aj ce na podstawie przepisów o
dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie, z wyj tkiem
spraw dotycz cych prowadzonej przez te organizacje dzia alno ci
gospodarczej, a tak e organizacje pozarz dowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873, z pó n. zm.) w sprawach dotycz cych realizacji zleconego
zadania publicznego na podstawie przepisów o dzia alno ci p ytku



publicznego i o wolontariacie.
2. Innym organizacjom spo ecznym, których zadanie nie polega

na prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej, s d mo e przyzna
zwolnienie od kosztów s dowych w ich w asnych sprawach
prowadzonych w zwi zku z dzia alno ci  spo eczn , naukow ,

wiatow , kulturaln , sportow , dobroczynn , samopomocow , w
zakresie ochrony konsumenta, ochrony rodowiska i opieki
spo ecznej. Przyznaj c zwolnienie od kosztów s dowych, s d
uwzgl dnia przede wszystkim statutowe cele dzia alno ci danej
organizacji i mo liwo ci oraz potrzeby realizacji tych celów na
drodze post powania cywilnego.

Art. 104a.  W elektronicznym post powaniu upominawczym
przepisów art. 96 ust. 1 pkt 10, art. 100-103, art. 104 ust. 2, art.
105 nie stosuje si .

Art. 105. 1. Wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów
dowych nale y zg osi  na pi mie lub ustnie do protoko u w s dzie,

w którym sprawa ma by  wytoczona lub ju  si  toczy. Z enie
wniosku do protoko u nie uchyla obowi zku sporz dzenia

wiadczenia, o którym mowa w art. 102 ust. 2, wed ug ustalonego
wzoru.

2. Osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie
tego s du, mo e z  wniosek o przyznanie zwolnienia od
kosztów s dowych w s dzie rejonowym w ciwym ze wzgl du na
miejsce swego zamieszkania. S d przesy a niezw ocznie ten wniosek

ciwemu s dowi.

Art. 106. 1. Zwolnienie od kosztów s dowych w post powaniu
wieczystoksi gowym mo e nast pi  wy cznie przed z eniem
wniosku o wpis do ksi gi wieczystej.



2. Je eli wniosek o dokonanie wpisu do ksi gi wieczystej ma by
zamieszczony w akcie notarialnym, zwolnienie od kosztów

dowych mo e nast pi  wy cznie przed zawarciem tego aktu
notarialnego.

3. Wniosek o dokonanie wpisu do ksi gi wieczystej powinien by
ony w terminie 3 miesi cy od dor czenia postanowienia o

zwolnieniu od kosztów s dowych, pod rygorem upadku zwolnienia.
4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si , je eli obowi zek

poniesienia kosztów s dowych powsta  po wydaniu orzeczenia, w
post powaniu wieczystoksi gowym.

Art. 107. 1. W razie oddalenia wniosku o zwolnienie od kosztów
dowych strona nie mo e ponownie domaga  si  zwolnienia

powo uj c si  na te same okoliczno ci, które stanowi y uzasadnienie
oddalonego wniosku.

2. Ponowny wniosek o zwolnienie od kosztów s dowych, oparty
na tych samych okoliczno ciach, podlega odrzuceniu. Na odrzucenie
wniosku nie przys uguje za alenie.

Art. 108. Zwolnienie od kosztów s dowych nie zwalnia strony od
obowi zku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi.

Art. 109. 1. d mo e zarz dzi  stosowne dochodzenie, je eli na
podstawie okoliczno ci sprawy lub o wiadcze  strony przeciwnej
powzi  w tpliwo ci co do rzeczywistego stanu maj tkowego strony
domagaj cej si  zwolnienia od kosztów s dowych lub z niego
korzystaj cej.

2. d odmawia zwolnienia od kosztów s dowych stronie w razie
oczywistej bezzasadno ci dochodzonego roszczenia lub obrony
praw.



Art. 110. d cofa zwolnienie od kosztów s dowych, je eli
okaza o si , e okoliczno ci, na podstawie których je przyznano, nie
istnia y lub przesta y istnie . W obu wypadkach strona obowi zana
jest ui ci  wszystkie przepisane op aty oraz zwróci  wydatki,
jednak e w drugim wypadku s d mo e obci  stron  tym
obowi zkiem tak e cz ciowo, stosownie do zmiany, jaka nast pi a
w jej stosunkach. W takim wypadku stosuje si  przepis art. 111.

Art. 111. 1. Stron , która uzyska a zwolnienie od kosztów
dowych na podstawie wiadomego podania nieprawdziwych

okoliczno ci, s d, cofaj c zwolnienie, skazuje na grzywn  w
wysoko ci do 1.000 z otych. Niezale nie od obowi zku uiszczenia
grzywny strona powinna ui ci  wszystkie przepisane op aty i pokry
obci aj ce j  wydatki.

2. Osob , która ponownie zg osi a wniosek o zwolnienie od
kosztów s dowych, wiadomie podaj c nieprawdziwe okoliczno ci o
stanie rodzinnym, maj tku, dochodach i ród ach utrzymania, s d,
odrzucaj c wniosek, skazuje na grzywn  w wysoko ci do 2.000

otych.

Art. 112. Zg oszenie wniosku o zwolnienie od kosztów s dowych
oraz wniesienie rodka odwo awczego od postanowienia o odmowie
zwolnienia od kosztów s dowych nie wstrzymuje biegu tocz cego
si  post powania, chyba e chodzi o zwolnienie powoda od kosztów

dowych na skutek wniosku zg oszonego w pozwie lub przed
wytoczeniem powództwa.

Art. 113. 1. Kosztami s dowymi, których strona nie mia a
obowi zku ui ci  lub których nie mia  obowi zku ui ci  kurator albo
prokurator, s d w orzeczeniu ko cz cym spraw  w instancji obci y
przeciwnika, je eli istniej  do tego podstawy, przy odpowiednim



zastosowaniu zasad obowi zuj cych przy zwrocie kosztów procesu.
2. Koszty nieobci aj ce przeciwnika s d w orzeczeniu

ko cz cym spraw  w instancji nakazuje ci gn  z roszczenia
zas dzonego na rzecz:
1) strony, której czynno  spowodowa a ich powstanie;
2) strony zast pionej przez kuratora lub
3) osoby, na której rzecz prokurator wytoczy  powództwo lub zg osi

wniosek o wszcz cie post powania.
3. Koszty s dowe, których nie mia  obowi zku ui ci  kurator, s d

mo e nakaza ci gn  z innego maj tku strony zast pionej przez
kuratora.

4. W wypadkach szczególnie uzasadnionych s d mo e odst pi
od przewidzianego w ust. 2 i 3 obci enia kosztami.

5. Przepisu ust. 2 nie stosuje si  do op at, których nie mia
obowi zku ui ci  Skarb Pa stwa.

Art. 114. W wypadkach uregulowanych w art. 113 ust. 2 i 3
Skarbowi Pa stwa przys uguje na zas dzonym roszczeniu ustawowe
prawo zastawu.

Art. 115. Nale no  Skarbu Pa stwa z tytu u kosztów s dowych
obci aj cych przeciwnika strony podlega zaspokojeniu w
post powaniu egzekucyjnym lub upad ciowym w tej samej
kolejno ci i w tych samych granicach, co nale no  tej strony z
tytu u zas dzonego na jej rzecz zwrotu kosztów procesu.

Art. 116. Roszczenie Skarbu Pa stwa o uiszczenie kosztów
dowych przedawnia si  z up ywem trzech lat, licz c od dnia, w

którym nast pi o prawomocne zako czenie sprawy.

Art. 117. Strony mog  w ugodzie s dowej ustali , któr  z nich i w



jakiej cz ci maj  obci  nieuiszczone koszty s dowe. Je eli
ugoda nie stanowi inaczej, w sprawie zako czonej ugod  koszty, o
których mowa w art. 113 ust. 1, ponosz  obie strony w równych
cz ciach. Przepisy art. 113 ust. 2-5 stosuje si  odpowiednio.

Art. 118. Czynno ci w zakresie zwalniania od kosztów s dowych,
przewidziane w ustawie, mo e wykonywa  referendarz s dowy.

Tytu  V

Umarzanie, rozk adanie na raty i odraczanie terminu zap aty
nale no ci s dowych

Art. 119. Zap ata nale no ci Skarbu Pa stwa z tytu u
nieuiszczonych kosztów s dowych oraz grzywien orzeczonych w
post powaniu cywilnym, zwanych dalej "nale no ciami s dowymi",
mo e by  umorzona, odroczona albo roz ona na raty, je eli
natychmiastowe ich ci gni cie by oby po czone z
niewspó miernymi trudno ciami lub grozi oby d nikowi zbyt
ci kimi skutkami.

Art. 120. 1. Zap ata nale no ci s dowych mo e by  na wniosek
nika roz ona na raty lub odroczona na okres do dwóch lat, a

w wyj tkowych wypadkach na okres do trzech lat. Niezap acenie
którejkolwiek raty w terminie powoduje natychmiastow
wymagalno  pozosta ej cz ci nale no ci.

2. Roz enie na raty lub odroczenie terminu zap aty mo e by
cofni te w razie stwierdzenia, e nie istniej  ju okoliczno ci, które
je uzasadnia y.

3. Zap ata sumy ni szej ni  trzykrotna wysoko  op aty
podstawowej nie mo e by  roz ona na raty.



Art. 121. Nale no ci s dowe mog  by  umorzone na wniosek
nika w cz ci lub w ca ci, je eli d nik wykaza , e ze

wzgl du na swoj  sytuacj  rodzinn , maj tkow  i wysoko
dochodów nie jest w stanie ich ui ci , a ci gni cie nale no ci
poci gn oby zbyt ci kie skutki dla d nika lub jego rodziny. Do
wniosku d nik powinien do czy  o wiadczenie, o którym mowa w
art. 102 ust. 2.

Art. 122. Nale no ci s dowe mog  by  umorzone z urz du w
cz ci lub w ca ci, je eli:
1) egzekucja ich by a bezskuteczna i ponowne jej wszcz cie w

czasie pó niejszym by oby bezcelowe;
2) wszcz cie egzekucji okaza o si  niemo liwe albo by oby

bezcelowe wobec stwierdzenia, e suma uzyskana z egzekucji nie
pokry aby kosztów egzekucyjnych.

Art. 123. O roz eniu na raty, odroczeniu terminu sp aty lub
umorzeniu nale no ci s dowych orzeczonych w post powaniu przed

dami powszechnymi oraz przed dem Najwy szym rozstrzyga
ostatecznie prezes s du w ciwego do ci gni cia nale no ci.
Uprawnienia te przys uguj  równie  kierownikowi o rodka
zamiejscowego s du lub przewodnicz cemu wydzia u
zamiejscowego s du.

Art. 124. 1. Wnioski o roz enie na raty, odroczenie terminu
sp aty lub umorzenie nale no ci s dowych wnosi si  do prezesa

du w ciwego do ci gni cia nale no ci.
2. Po rozpoznaniu wniosku o roz enie na raty, odroczenie lub

umorzenie nale no ci s dowych albo w razie wyst pienia
okoliczno ci daj cych podstaw  do wszcz cia post powania o
umorzenie nale no ci s dowych z urz du, prezes s du wydaje



stosowne zarz dzenie.

Art. 125. Czynno ci w sprawach odroczenia lub roz enia na
raty nale no ci s dowych mo e - na zarz dzenie prezesa s du
rejonowego lub okr gowego - wykonywa  referendarz s dowy. Na
zarz dzenie referendarza przys uguje skarga do s du.

Tytu  VI

Zmiany w przepisach obowi zuj cych

Art. 126. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
post powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z pó n. zm.3))
wprowadza si  nast puj ce zmiany:
1) art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Art. 9.Rozpoznawanie spraw odbywa si  jawnie, chyba e
przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy
post powania maj  prawo przegl da  akta sprawy i
otrzymywa  odpisy, kopie lub wyci gi z tych akt.";

2) po art. 231 dodaje si  art. 232 w brzmieniu:
"Art. 232. W sprawach o wydanie nieruchomo ci posiadanej

bez tytu u prawnego lub na podstawie tytu u innego ni
najem lub dzier awa warto  przedmiotu sporu oblicza
si  przyjmuj c, stosownie do rodzaju nieruchomo ci i
sposobu korzystania z niej, podan  przez powoda sum
odpowiadaj  trzymiesi cznemu czynszowi najmu lub
dzier awy nale nemu od danego rodzaju
nieruchomo ci.";

3) w art. 98 po § 3 dodaje si  § 4 w brzmieniu:
"§ 4. Wysoko  kosztów s dowych, zasady zwrotu utraconego

zarobku lub dochodu oraz kosztów stawiennictwa strony w



dzie, a tak e wynagrodzenie adwokata reguluj  odr bne
przepisy.";

4) w art. 108 § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. d rozstrzyga o kosztach w ka dym orzeczeniu ko cz cym

spraw  w instancji. S d mo e jednak rozstrzygn  jedynie o
zasadach poniesienia przez strony kosztów procesu,
pozostawiaj c szczegó owe wyliczenie referendarzowi

dowemu; w tej sytuacji, po uprawomocnieniu si
orzeczenia ko cz cego post powanie w sprawie,
referendarz s dowy w s dzie pierwszej instancji wydaje
postanowienie, w którym dokonuje szczegó owego
wyliczenia kosztów obci aj cych strony.";

5) po art. 108 dodaje si  art. 1081 w brzmieniu:
"Art. 1081. Je eli w toku post powania s d nie orzek  o

obowi zku poniesienia kosztów s dowych lub
orzeczeniem nie obj  ca ej kwoty nale nej z tego
tytu u, postanowienie w tym przedmiocie wydaje na
posiedzeniu niejawnym s d, przed którym sprawa
toczy a si  w pierwszej instancji, lub referendarz

dowy.";
6) w art. 109 dotychczasow  tre  oznacza si  jako § 1 i dodaje si

§ 2 w brzmieniu:
"§ 2. Orzekaj c o wysoko ci przyznanych stronie kosztów

procesu, s d bierze pod uwag  celowo  poniesionych
kosztów oraz niezb dno  ich poniesienia z uwagi na
charakter sprawy. Przy ustalaniu wysoko ci kosztów
poniesionych przez stron  reprezentowan  przez
pe nomocnika b cego adwokatem, radc  prawnym lub
rzecznikiem patentowym, s d bierze pod uwag  niezb dny
nak ad pracy pe nomocnika oraz czynno ci podj te przez



niego w sprawie, a tak e charakter sprawy i wk ad
pe nomocnika w przyczynienie si  do jej wyja nienia i
rozstrzygni cia.";

7) tytu  dzia u II tytu u V ksi gi pierwszej cz ci pierwszej otrzymuje
brzmienie:
"Pomoc prawna z urz du";

8) uchyla si  art. 111-116;
9) art. 117, 119-124 otrzymuj  brzmienie:

"Art. 117. § 1. Strona zwolniona przez s d od kosztów
dowych w ca ci lub cz ci ma prawo zg osi , na

pi mie 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
dzie, w którym sprawa ma by  wytoczona lub ju

si  toczy. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania
w siedzibie tego s du, mo e zg osi  wniosek w s dzie
rejonowym w ciwym ze wzgl du na miejsce swego
zamieszkania, który niezw ocznie przesy a ten
wniosek s dowi w ciwemu.

§ 3.Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy
prawnego, zg oszony po raz pierwszy w
post powaniu apelacyjnym lub kasacyjnym, s d mo e
przekaza  do rozpoznania s dowi pierwszej instancji.

§ 4. d uwzgl dni wniosek, je eli udzia  adwokata lub
radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny.

§ 5.O wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego s d
zwraca si  do w ciwej okr gowej rady adwokackiej
lub rady okr gowej izby radców prawnych. Je eli
adwokat lub radca prawny ustanowiony w ten sposób
ma podj  czynno ci poza siedzib  s du



orzekaj cego, w ciwa okr gowa rada adwokacka lub
rada okr gowej izby radców prawnych, na wniosek
ustanowionego adwokata lub radcy prawnego,
wyznaczy w razie potrzeby adwokata lub radc
prawnego z innej miejscowo ci.

§ 6. Strona korzystaj ca z ustawowego zwolnienia od
kosztów s dowych mo e zg osi  w trybie okre lonym
w § 1-5 wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub
radcy prawnego, je eli na podstawie o wiadczenia,
zawartego we wniosku, obejmuj cego szczegó owe
dane o stanie rodzinnym, maj tku, dochodach i
ród ach utrzymania, wyka e, e nie mo e, bez

uszczerbku utrzymania swojego i rodziny, ponie
kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy
prawnego.

§ 7.Od s du zale y uznanie o wiadczenia, o którym
mowa w § 6, za dostateczne do ustanowienia
adwokata lub radcy prawnego.

Art. 119. § 1. Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego
wygasa ze mierci  strony, która je uzyska a.
Jednak e na zasadzie tego ustanowienia adwokat lub
radca prawny strony podejmuje czynno ci procesowe
niecierpi ce zw oki.

§ 2.Adwokat lub radca prawny mo e z wa nych przyczyn
wnosi  o zwolnienie go od obowi zku zast powania
strony w procesie. Okr gowa rada adwokacka lub rada
okr gowej izby radców prawnych, zwalniaj c
adwokata lub radc  prawnego, wyznaczy jednocze nie
innego adwokata lub radc  prawnego.

Art. 120. § 1. d cofnie ustanowienie adwokata lub radcy



prawnego, je eli oka e si , e okoliczno ci, na
których podstawie je przyznano, nie istnia y lub
przesta y istnie .

§ 2.W wypadkach, o których mowa w § 1, strona
obowi zana jest ui ci  wynagrodzenie adwokata lub
radcy prawnego dla niej ustanowionego.

§ 3.Ponadto, w wypadku gdy okoliczno ci, na podstawie
których przyznano ustanowienie adwokata lub radcy
prawnego, przesta y istnie , s d mo e obci
stron  tym obowi zkiem tylko cz ciowo, stosownie
do zmiany, jaka nast pi a w jej stosunkach.

§ 4.Stron , która uzyska a ustanowienie adwokata lub
radcy prawnego na podstawie podania wiadomie
nieprawdziwych okoliczno ci, s d ska e na grzywn ,
niezale nie od jej obowi zku uiszczenia
wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.

Art. 121. Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego nie
zwalnia strony od obowi zku zwrotu kosztów
przeciwnikowi.

Art. 122. § 1. Adwokat lub radca prawny ustanowiony
zgodnie z przepisami niniejszego dzia u ma prawo -
z wy czeniem strony - ci gn  sum  nale  mu
tytu em wynagrodzenia i zwrotu wydatków z kosztów
zas dzonych na rzecz tej strony od przeciwnika.
Przeciwnik nie mo e czyni adnych potr ce , z
wyj tkiem kosztów nawzajem mu przyznanych od
strony zwolnionej od kosztów s dowych.

§ 2.Na kosztach, przypadaj cych od przeciwnika strony
zwolnionej od kosztów s dowych, nale no ci
adwokata lub radcy prawnego ustanowionego wed ug



przepisów poprzedzaj cych przys uguje
pierwsze stwo przed roszczeniami osób trzecich.

Art. 123. Postanowienie o ustanowieniu i cofni ciu
ustanowienia adwokata lub radcy prawnego oraz o
skazaniu na grzywn  i na eniu na stron  obowi zku
uiszczenia ich wynagrodzenia s d mo e wyda  na
posiedzeniu niejawnym.

Art. 124. Zg oszenie wniosku o ustanowienie adwokata lub
radcy prawnego, jak równie  wniesienie rodka
odwo awczego od odmowy ich ustanowienia nie
wstrzymuje biegu tocz cego si  post powania, chyba e
chodzi o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego dla
powoda na skutek wniosku zg oszonego w pozwie lub
przed wytoczeniem powództwa. S d mo e jednak
wstrzyma  rozpoznanie sprawy a  do prawomocnego
rozstrzygni cia wniosku i w zwi zku z tym nie
wyznacza  rozprawy, a wyznaczon  rozpraw  odwo
lub odroczy .";

10) po art. 126 dodaje si  art. 1261 i 1262 w brzmieniu:
"Art. 1261. § 1. W ka dym pi mie nale y poda  warto

przedmiotu sporu lub warto  przedmiotu
zaskar enia, je eli od tej warto ci zale y w ciwo
rzeczowa s du, wysoko  op aty lub dopuszczalno
rodka odwo awczego, a przedmiotem sprawy nie

jest oznaczona kwota pieni na.
§ 2.Pisma dotycz ce cz ci przedmiotu sporu lub

zaskar enia podlegaj  op acie tylko w stosunku do
warto ci tej cz ci.

§ 3.Warto ci przedmiotu sporu lub zaskar enia podaje
si  w z otych, zaokr glaj c w gór  do pe nego



otego.
Art. 1262. § 1. d nie podejmie adnej czynno ci na skutek

pisma, od którego nie zosta a uiszczona nale na
op ata.

§ 2.Nie da si  op aty od pisma, je eli ju  z jego tre ci
wynika, e podlega ono odrzuceniu.";

11) w art. 130:
a)§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Je eli pismo procesowe nie mo e otrzyma  prawid owego
biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub
je eli od pisma nie uiszczono nale nej op aty,
przewodnicz cy wzywa stron , pod rygorem zwrócenia
pisma, do poprawienia, uzupe nienia lub op acenia go w
terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma
procesowego lub inne oczywiste niedok adno ci nie
stanowi  przeszkody do nadania pismu biegu i
rozpoznania go w trybie w ciwym.",

b)po § 1 dodaje si  § 11 w brzmieniu:
"§ 11. Je eli pismo wnios a osoba zamieszka a lub maj ca

siedzib  za granic , która nie ma w kraju
przedstawiciela, przewodnicz cy wyznacza termin do
poprawienia lub uzupe nienia pisma albo uiszczenia
op aty nie krótszy ni  miesi c.";

12) po art. 1301 dodaje si  art. 1302-1304 w brzmieniu:
"Art. 1302. § 1. Pismo wniesione przez adwokata, radc

prawnego lub rzecznika patentowego, które nie
zosta o nale ycie op acone, przewodnicz cy zwraca
bez wezwania o uiszczenie op aty, je eli pismo
podlega op acie w wysoko ci sta ej lub stosunkowej
obliczonej od wskazanej przez stron  warto ci



przedmiotu sporu.
§ 2.W terminie tygodniowym od dnia dor czenia

zarz dzenia o zwrocie pisma z przyczyn okre lonych
w § 1 strona mo e ui ci  brakuj  op at . Je eli
op ata zosta a wniesiona we w ciwej wysoko ci,
pismo wywo uje skutek od daty pierwotnego
wniesienia. Skutek taki nie nast puje w razie
kolejnego zwrotu pisma z tej samej przyczyny.

§ 3. d odrzuca bez wezwania o uiszczenie op aty pismo
wniesione przez adwokata, radc  prawnego lub
rzecznika patentowego rodki odwo awcze lub
rodki zaskar enia (apelacj , za alenie, skarg

kasacyjn , skarg  o stwierdzenie niezgodno ci z
prawem prawomocnego orzeczenia, sprzeciw od
wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zap aty,
skarg  na orzeczenie referendarza s dowego)
podlegaj ce op acie w wysoko ci sta ej lub
stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stron
warto ci przedmiotu zaskar enia.

§ 4.Przepisy § 1-3 stosuje si  do pisma wniesionego w
post powaniu w sprawach gospodarczych tak e
wówczas, gdy przedsi biorcy nie reprezentuje
adwokat lub radca prawny. Zarz dzenie o zwrocie
pisma powinno zawiera  okre lenie wysoko ci
nale nej op aty stosunkowej, je eli op ata zosta a
uiszczona w niew ciwej wysoko ci, oraz wskazanie
skutków ponownego wniesienia pisma.

§ 5.Przepisów § 1 i 3 nie stosuje si , gdy obowi zek
uiszczenia op aty stosunkowej powsta  na skutek
sprawdzenia przez s d wskazanej przez stron



warto ci 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 aniem odpisu pisma innym stronom, a w braku
takich stron - przed wys aniem zawiadomienia o
terminie posiedzenia, powsta  obowi zek uiszczenia
lub uzupe nienia op aty na skutek ustalenia przez

d wy szej warto ci przedmiotu sporu, cofni cia
zwolnienia od kosztów s dowych albo uchylenia
kurateli.

§ 2. Je eli obowi zek uiszczenia lub uzupe nienia op aty
powsta  na skutek rozszerzenia lub innej zmiany

dania, z innych przyczyn ni  wymienione w § 1,
albo po wys aniu odpisu pisma innym stronom, a w
braku takich stron - po wys aniu zawiadomienia o
terminie posiedzenia, przewodnicz cy wzywa
zobowi zanego do uiszczenia nale nej op aty w
terminie tygodnia, a je eli mieszka on lub ma
siedzib  za granic  i nie ma w kraju przedstawiciela
- w terminie nie krótszym od miesi ca. W razie
bezskutecznego up ywu terminu s d prowadzi
spraw  bez wstrzymywania biegu post powania, a o
obow zku uiszczenia op aty orzeka w orzeczeniu
ko cz cym spraw  w instancji, stosuj c odpowiednio
zasady obowi zuj ce przy zwrocie kosztów procesu.

Art. 1304. § 1. Strona, która wnosi o podj cie czynno ci
po czonej z wydatkami, obowi zana jest ui ci
zaliczk  na ich pokrycie w wysoko ci i terminie
oznaczonym przez s d. Je eli wi cej ni  jedna strona
wnosi o podj cie czynno ci, s d zobowi zuje ka



stron , która z czynno ci wywodzi skutki prawne, do
uiszczenia zaliczki w równych cz ciach lub w innym
stosunku wed ug swego uznania.

§ 2.Przewodnicz cy wzywa stron  zobowi zan  do
wniesienia zaliczki, aby w wyznaczonym terminie nie

szym ni  dwa tygodnie zap aci a oznaczon
kwot . Je eli strona mieszka lub ma siedzib  za
granic , wyznaczony termin nie mo e by  krótszy
ni  miesi c.

§ 3. Je eli okazuje si , e przewidywane lub rzeczywiste
wydatki s  wi ksze od wniesionej zaliczki,
przewodnicz cy wzywa o jej uzupe nienie w trybie
okre lonym w § 2.

§ 4. d podejmie czynno  po czon  z wydatkami,
je eli zaliczka zostanie uiszczona w oznaczonej
wysoko ci.

§ 5.W razie nieuiszczenia zaliczki s d pominie czynno
po czon  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 ony po terminie oraz sprzeciw, którego
braków strona w wyznaczonym terminie nie uzupe ni a, a
tak e sprzeciw nieop acony, s d odrzuca na posiedzeniu
niejawnym.";

15) po art. 362 dodaje si  art. 3621 w brzmieniu:
"Art. 3621. Do postanowie  referendarza s dowego stosuje si

odpowiednio przepisy o postanowieniach s du.";
16) w art. 367 po § 3 dodaje si  § 4 w brzmieniu:



"§ 4. Postanowienie o przyznaniu i cofni ciu zwolnienia od
kosztów s dowych, o odmowie zwolnienia, o odrzuceniu
wniosku o zwolnienie oraz o na eniu na stron  obowi zku
uiszczenia kosztów i skazaniu na grzywn  s d mo e wyda
na posiedzeniu niejawnym w sk adzie jednego s dziego.";

17) art. 370 otrzymuje brzmienie:
"Art. 370. d pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu

niejawnym apelacj  wniesion  po up ywie przepisanego
terminu, nieop acon  lub z innych przyczyn
niedopuszczaln , jak równie  apelacj , której braków
strona nie uzupe ni a w wyznaczonym terminie.";

18) w art. 394 w § 1:
a)pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) okre lenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu,
wymiar op aty, zwrot op aty lub zaliczki, obci enie
kosztami s dowymi, je eli strona nie sk ada rodka
zaskar enia co do istoty sprawy, koszty przyznane w
nakazie zap aty oraz wynagrodzenie bieg ego,",

b)po pkt 11 dodaje si  pkt 12 w brzmieniu:
"12)odrzucenie skargi na orzeczenie referendarza s dowego.";

19) w art. 397 w § 2 dodaje si  zdanie drugie w brzmieniu:
"Rozpoznanie za alenia na postanowienie w przedmiocie
odmowy zwolnienia od kosztów s dowych lub cofni cia takiego
zwolnienia, odrzucenia wniosku o zwolnienie oraz na enia na
stron  obowi zku uiszczenia kosztów i skazania na grzywn
nast puje w sk adzie jednego s dziego.";

20) w art. 3986 § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. d drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym

skarg  kasacyjn  wniesion  po up ywie terminu, skarg
niespe niaj  wymaga  okre lonych w art. 3984 § 1,



nieop acon  oraz skarg , której braków nie usuni to w
terminie lub z innych przyczyn niedopuszczaln .";

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

"Dzia  Vb

Skarga na orzeczenie referendarza s dowego

Art. 39822. § 1. Na orzeczenie referendarza s dowego, co do
istoty sprawy, orzeczenie ko cz ce 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 s d, w którym wydano zaskar one
orzeczenie.

§ 2.W razie wniesienia skargi orzeczenie referendarza
dowego traci moc.

§ 3. d rozpoznaje spraw  jako s d pierwszej instancji,
chyba e przepis szczególny stanowi inaczej.

§ 4.Skarg  wnosi si  do s du w terminie tygodniowym
od dnia dor czenia stronie postanowienia
referendarza s dowego, chyba e przepis
szczególny stanowi inaczej.

§ 5.Skarg  wniesion  po up ywie terminu lub
nieop acon  s d odrzuca.

Art. 39823. § 1. Wniesienie skargi na postanowienie
referendarza w przedmiocie kosztów s dowych lub
kosztów procesu wstrzymuje jego wykonalno .
Rozpoznaj c skarg  s d wydaje postanowienie, w
którym zaskar one postanowienie referendarza



dowego utrzymuje w mocy albo je zmienia.
§ 2.W sprawach, o których mowa w § 1, s d orzeka jako

d drugiej instancji, stosuj c odpowiednio przepisy
o za aleniu.";

22) w art. 4246 § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. Skarg  nieop acon  oraz skarg , której braków strona nie

uzupe ni a w terminie, s d odrzuca na posiedzeniu
niejawnym.";

23) uchyla si  art. 4341;
24) uchyla si  art. 463;
25) w art. 494 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. d odrzuca zarzuty wniesione po up ywie terminu,
nieop acone lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak
równie  zarzuty, których braków pozwany nie usun  w
terminie.";

26) w art. 5057 dodaje si  zdanie drugie i trzecie w brzmieniu:
"W takim wypadku nie pobiera si  uzupe niaj cej 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 gowym oraz w

post powaniach rejestrowych wniosek podlegaj cy
op acie sta ej, który nie zosta  nale ycie op acony,
przewodnicz cy zwraca bez wezwania o uiszczenie
tej op aty. W zarz dzeniu o zwrocie pisma nale y
wskaza  wysoko  nale nej op aty sta ej.

§ 2.Przepis art. 1302 § 2 stosuje si  odpowiednio.";
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 s dowego prawomocne lub
podlegaj ce natychmiastowemu wykonaniu,";

30) w art. 781 po § 3 dodaje si  § 31 w brzmieniu:
"§ 31. Innemu ni  wymieniony w § 3 tytu owi egzekucyjnemu

pochodz cemu od referendarza s dowego klauzule
wykonalno ci nadaje referendarz s dowy.";

31) art. 1064 otrzymuje brzmienie:
"Art. 1064. Minister Sprawiedliwo ci okre li, w drodze

rozporz dzenia, sposób prowadzenia egzekucji
grzywien i kar pieni nych orzeczonych w
post powaniu cywilnym, a tak e op at s dowych i
innych kosztów post powania w sprawach cywilnych,
przys uguj cych Skarbowi Pa stwa, maj c na uwadze
sprawno  i skuteczno  post powania
egzekucyjnego.".

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

Art. 128. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (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. d 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 gwarancjach
wolno ci sumienia i wyznania (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 319, z
pó n. zm.5)) w art. 38f ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Nabycie w asno ci nieruchomo ci lub ich cz ci na podstawie
ugody lub orzeczenia jest wolne od podatków i op at z tym
zwi zanych.".

Art. 131. W ustawie z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzy ci
uzyskanych nies usznie kosztem Skarbu Pa stwa lub innych
pa stwowych osób prawnych (Dz. U. Nr 44, poz. 255, z pó n. zm.6))
uchyla si  art. 3a.

Art. 132. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z pó n. 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 s dowych od wniosku o dokonanie
wpisu do ksi gi wieczystej, notariusz obowi zany jest
zaznaczy  w akcie notarialnym, e op ata s dowa nie
zosta a pobrana i, za czy  do wypisu aktu notarialnego
przesy anego do s du w trybie art. 92 § 4 prawomocne
postanowienie s du w przedmiocie zwolnienia od kosztów

dowych. W takim wypadku przepisu § 2 nie stosuje si .".

Art. 133. W ustawie z dnia 19 pa dziernika 1991 r. o
gospodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa (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. - Prawo geologiczne i
górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z pó n. 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 pó n. zm.9)) art.
48 otrzymuje brzmienie:

"Art. 48. d mo e ustanowi  dla osoby, której post powanie
dotyczy bezpo rednio, adwokata z urz du, nawet bez

enia wniosku, je eli osoba ta ze wzgl du na stan
zdrowia psychicznego nie jest zdolna do z enia
wniosku, a s d uzna udzia  adwokata w sprawie za
potrzebny.".

Art. 136. W ustawie z dnia 12 pa dziernika 1994 r. o zasadach
przekazywania zak adowych budynków mieszkalnych przez
przedsi biorstwa pa stwowe (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 pa dziernika 1994 r. o specjalnych
strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z pó n. zm.10)) w
art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zarz dzaj cy jest zwolniony od op aty skarbowej z tytu u
nabycia lub zbycia praw do nieruchomo ci po onych na
terenie strefy.".

Art. 138. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu
niektórymi sk adnikami mienia Skarbu Pa stwa 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 partiach



politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z pó n. zm.11)) art.
23 otrzymuje brzmienie:

"Art. 23. Minister Sprawiedliwo ci okre la, w drodze
rozporz dzenia, wzór i sposób prowadzenia ewidencji
partii politycznych oraz szczegó owe zasady wydawania
odpisów i wyci gów, o których mowa w art. 18.".

Art. 140. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe nosprawnych
(Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pó n. zm.12)) wprowadza si  nast puj ce
zmiany:
1) w art. 6c ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Od orzeczenia wojewódzkiego zespo u przys uguje odwo anie
do s du pracy i ubezpiecze  spo ecznych w terminie 30 dni
od dnia dor czenia orzeczenia. Odwo anie wnosi si  za
po rednictwem wojewódzkiego zespo u, który orzeczenie
wyda . Je eli wojewódzki zespó  uzna, e odwo anie zas uguje
w ca ci na uwzgl dnienie, wydaje orzeczenie, w którym
uchyla lub zmienia zaskar one orzeczenie.";

2) uchyla si  art. 55.

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

Art. 142. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym
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, korzysta ze
zwolnienia od podatków oraz op aty skarbowej.".

Art. 143. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie



Pami ci Narodowej - Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016, z pó n. zm.14)) w art. 32
uchyla si  ust. 5.

Art. 144. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo w asno ci
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 dochodzi  roszczenia o
wynagrodzenie za korzystanie z jego wynalazku przed

dem okr gowym.
2. W post powaniu, o którym mowa w ust. 1, stosuje si

odpowiednio przepisy Kodeksu post powania
cywilnego, dotycz ce 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 pó n. zm.15))
wprowadza si  nast puj ce zmiany:
1) w art. 12 ust. 4 i 5 otrzymuj  brzmienie:

"4. Koszty okre lenia warto ci rynkowej lokalu, wynagrodzenie
notariusza za ogó  czynno ci notarialnych dokonanych przy
zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty

dowe w post powaniu wieczystoksi gowym obci aj
cz onka spó dzielni, na rzecz którego spó dzielnia dokonuje
przeniesienia w asno ci lokalu.

5. Wynagrodzenie notariusza za ogó  czynno ci notarialnych
dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1,
wynosi 1/3 minimalnego wynagrodzenia za prac , o którym
mowa w ustawie z dnia 10 p dziernika 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 otrzymuj  brzmienie:

"2. Wynagrodzenie notariusza za ogó  czynno ci notarialnych
dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1,
oraz koszty s dowe w post powaniu wieczystoksi gowym
obci aj  osob , na rzecz której spó dzielnia dokonuje
przeniesienia w asno ci lokalu.

3. Wynagrodzenie notariusza za ogó  czynno ci notarialnych
dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1,
wynosi 1/3 minimalnego wynagrodzenia za prac , o którym
mowa w ustawie z dnia 10 pa dziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prac .";

3) w art. 39 ust. 2 i 3 otrzymuj  brzmienie:
"2. Wynagrodzenie notariusza za ogó  czynno ci notarialnych

dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1,
oraz koszty s dowe w post powaniu wieczystoksi gowym
obci aj  osob , na rzecz której spó dzielnia dokonuje
ustanowienia spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu
albo przeniesienia w asno ci lokalu.

3. Wynagrodzenie notariusza za ogó  czynno ci notarialnych
dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1,
wynosi 1/3 minimalnego wynagrodzenia za prac , o którym
mowa w ustawie z dnia 10 pa dziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prac .";

4) w art. 48 ust. 3 i 4 otrzymuj  brzmienie:
"3. Koszty okre lenia warto ci rynkowej lokalu, wynagrodzenie

notariusza za ogó  czynno ci notarialnych dokonanych przy
zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty

dowe w post powaniu wieczystoksi gowym obci aj
najemc , na rzecz którego spó dzielnia dokonuje



ustanowienia spó dzielczego prawa do lokalu albo
przeniesienia w asno ci lokalu.

4. Wynagrodzenie notariusza za ogó  czynno ci notarialnych
dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1,
wynosi 1/3 minimalnego wynagrodzenia za prac , o którym
mowa w ustawie z dnia 10 pa dziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prac .".

Art. 146. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju
dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z pó n. zm.16)) w art.

147 § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. W s dach rejonowych i okr gowych s  zatrudniani

referendarze s dowi do wykonywania okre lonych w
ustawach czynno ci nale cych do s dów w zakresie
ochrony prawnej, a w szczególno ci post powania w
sprawach zwi zanych z prowadzeniem ksi g wieczystych i
rejestrów s dowych oraz do orzekania o kosztach s dowych
w sprawach cywilnych.".

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

"Art. 39. Nie pobiera si  podatku od czynno ci
cywilnoprawnych, których stron  jest Agencja, maj cych
za przedmiot mienie, o którym mowa w art. 33 ust. 1.".

Tytu  VII

Przepisy przej ciowe i ko cowe

Art. 148. 1. Je eli obowi zuj ce przepisy powo uj  si  na
przepisy ustawy o kosztach s dowych w sprawach cywilnych albo



odsy aj  ogólnie do tych przepisów, stosuje si  odpowiednie
przepisy niniejszej ustawy.

2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie
ustawy zachowuj  moc przepisy wydane przed wej ciem w ycie
ustawy.

Art. 149. 1. W sprawach wszcz tych przed dniem wej cia w ycie
ustawy stosuje si , do czasu zako czenia post powania w danej
instancji, dotychczasowe przepisy o kosztach s dowych.

2. W sprawach egzekucyjnych wszcz tych przed dniem wej cia w
ycie ustawy dotychczasowe przepisy o kosztach s dowych stosuje

si  a  do zako czenia post powania.

Art. 150. Traci moc ustawa z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach
dowych 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 sze ciu miesi cy od
dnia og oszenia.

_________
1) Niniejsz  ustaw  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 wolno ci sumienia i
wyznania, ustaw  z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzy ci
uzyskanych nies usznie kosztem Skarbu Pa stwa lub innych
pa stwowych osób prawnych, ustaw  z dnia 14 lutego 1991 r. -



Prawo o notariacie, ustaw  z dnia 19 pa dziernika 1991 r. o
gospodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa,
ustaw  z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
ustaw  z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego, ustaw  z dnia 12 pa dziernika 1994 r. o zasadach
przekazywania zak adowych budynków mieszkalnych przez
przedsi biorstwa pa stwowe, ustaw  z dnia 20 pa dziernika
1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, ustaw  z dnia 30
maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi sk adnikami mienia
Skarbu Pa stwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, ustaw  z dnia
27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, ustaw  z dnia 27
sierpnia 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 cigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, ustaw  z dnia 30 czerwca 2000
r. - Prawo w asno ci przemys owej, ustaw  z dnia 15 grudnia
2000 r. o spó dzielniach mieszkaniowych, ustaw  z dnia 27 lipca
2001 r. - Prawo o ustroju s dów powszechnych, ustaw  z dnia 24
sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa elaza i stali.

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.

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.

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.

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.

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.

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.


