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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej

Polskiej na 30. posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2006 r. ustawę

o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Z poważaniem

(-) Marek Jurek



USTAWA

z dnia 14 grudnia 2006 r.

o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Art. 1.

W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167,
poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 876 i Nr 218, poz. 1592) wprowadza się następujące
zmiany:

1) w art. 14 uchyla się ust. 2;

2) w art. 16 uchyla się ust. 2;

3)  w art. 19:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Czwartą część opłaty pobiera się od pozwu w postępowaniu nakazowym.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Trzy czwarte części opłaty pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów
od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym.”;

4)  w art. 22 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego lub ławnika;”;

5)  art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. 1. Opłatę stałą w kwocie 300 zł pobiera się od wniosku o:

1) uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego
lub ugody zawartej przed tym sądem;

2) uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego
lub ugody zawartej przed tym sądem.

2. Opłatę stałą w kwocie 200 zł pobiera się od wniosku o dokonanie przez sąd
czynności w trakcie postępowania przed sądem polubownym
niewymienionych w ust. 1.”;

6) w art. 26 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) ochronę niemajątkowych praw wynikających z uzyskania patentu na wynalazek, prawa
ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub
zdobniczego, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji na oznaczenie
geograficzne, prawa z rejestracji topografii układów scalonych, prawa z rejestracji
wzoru zdobniczego;”;

7) w art. 27 po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu:

„8a) stwierdzenie nieważności uchwały organu spółdzielni;
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8b) ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółdzielni;”;

8) w art. 29:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki;”,

b) dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego
zgromadzenia spółki;

5) ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki.”;

9)  art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46. Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od
wniosku o wpis.”;

10) w art. 52 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Opłatę stałą w kwocie 750 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie spółki
osobowej w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.”;

11) w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Opłatę stałą w kwocie 250 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie w

Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji

społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.”;

12)  w art. 71:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie
sądu, ugoda sądowa, nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w
wyniku prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego
strony do mediacji;”;

b) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji
na podstawie umowy o mediację.”;

13)  w art. 79 w ust. 1 w pkt 2 dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) pozwu w postępowaniu upominawczym, jeżeli uprawomocnił się nakaz zapłaty;”;

14)  w art. 83 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli przepisy ustawy przewidują obowiązek działania i dokonywania czynności
połączonej z wydatkami z urzędu, sąd zarządzi wykonanie tej czynności, a kwotę
potrzebną na ich pokrycie wykłada tymczasowo Skarb Państwa. Dotyczy to także
dopuszczenia i przeprowadzenia przez sąd z urzędu dowodu niewskazanego przez
stronę.”;

15) w art. 95:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) o udzielenie zabezpieczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym
postępowanie;”,
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b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Nie pobiera się opłat od pozwu o odszkodowanie, o którym mowa w art. 6
ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych
wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw
człowieka i obywatela (Dz. U. Nr 233, poz. 1955).”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nie pobiera się opłat od:

1) zażalenia na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odmowa
zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz
odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie;

2) zażalenia na postanowienie sądu dotyczące wysokości opłaty albo wysokości
wydatków;

3) skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie zwolnienia od
kosztów sądowych;

4) skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie odmowy
ustanowienia adwokata lub radcy prawnego.”;

16) w art. 96 w ust. 1 pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6) prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich;

7) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących praktyk

ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy

konsumentów;”;

17) w art. 100 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w całości. Przepis ust. 1 stosuje się
odpowiednio.”;

18) art. 104 otrzymuje brzmienie:

„Art. 104. 1. Nie mają obowiązku uiszczania opłat organizacje pożytku publicznego
działające na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te
organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873,
z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r.
Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104
oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651) w sprawach dotyczących realizacji zleconego
zadania publicznego na podstawie przepisów o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

2. Innym organizacjom społecznym, których zadanie nie polega na
prowadzeniu działalności gospodarczej, sąd może przyznać zwolnienie od
kosztów sądowych w ich własnych sprawach prowadzonych w związku z
działalnością społeczną, naukową, oświatową, kulturalną, sportową,
dobroczynną, samopomocową, w zakresie ochrony konsumenta, ochrony
środowiska i opieki społecznej. Przyznając zwolnienie od kosztów
sądowych, sąd uwzględnia przede wszystkim statutowe cele działalności
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danej organizacji i możliwości oraz potrzeby realizacji tych celów na drodze
postępowania cywilnego.”.

Art. 2.

Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. 

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek JUREK
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u
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