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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 5 listopada 2009 r.

o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

(druk nr 698)

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH

CYWILNYCH (Dz. U. Nr 167, poz. 1398, z późn. zm.)

Art. 13.
<1.> Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5 %

wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i
nie więcej niż 100.000 złotych.

<2. Opłata stosunkowa w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu
grupowym wynosi 2% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia,
jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.>

Art. 15.
1. Od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe, w której wartości przedmiotu

sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia, przewodniczący określa opłatę
tymczasową.

[2. Opłatę tymczasową określa się w granicach od 30 złotych do 1.000 złotych.]
<2. Opłatę tymczasową określa się w granicach od 30 złotych do 1 000 złotych, a w

sprawach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 100 złotych do 10 000
złotych.>

3. W orzeczeniu kończącym postępowanie w pierwszej instancji sąd określa wysokość
opłaty ostatecznej, która jest bądź opłatą stosunkową, obliczoną od wartości przedmiotu
sporu ustalonej w toku postępowania, bądź opłatą określoną przez sąd, jeżeli wartości tej
nie udało się ustalić. W tym wypadku opłatę ostateczną sąd określa w kwocie nie wyższej
niż 5.000 złotych, mając na względzie społeczną doniosłość rozstrzygnięcia i stopień
zawiłości sprawy.

Art. 26.
1. Opłatę stałą w kwocie 600 złotych pobiera się od pozwu o:

1) rozwód;
2) separację;
3) ochronę dóbr osobistych;
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4) ochronę niemajątkowych praw autorskich;
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;

6) ochronę innych praw niemajątkowych, chyba że przepis szczególny stanowi
inaczej[.] <;>

<7) ochronę niemajątkowych praw dochodzonych w postępowaniu grupowym.>
2. W sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia

alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji,
pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a
w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku
pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej
sprawie.


