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Kosztys¹dowewsprawachcywilnych.Wybranezagadnienia

Wprowadzenie

Dopiero wyk³adnia sensu stricto1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych dowiedzie, czy zgodnie
z teori¹ hermeneutyczn¹2 wielow¹tkowe motywy w zakresie usprawnie-
nia i przy�pieszenia postêpowania cywilnego oraz przeprowadzone sy-
mulacje owzajemnej relacji op³aty sta³ej dowpisu stosunkowego zrealizuj¹
oczekiwane cele. Zosta³y one przedstawione ju¿ w projekcie Komisji Ko-
dyfikacyjnej Prawa Cywilnego3, a nastêpnie rozszerzone i obszernie uza-

1 Projektodawca starannie opracowa³ projekt ustawy zgodnie z zasadami okre�lonymi
w rozporz¹dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie �Zasad
techniki prawodawczej�, Dz.U. Nr 100, poz. 908. Zosta³ on pozytywnie oceniony w opinii
Biura Studiów i Ekspertyz z dnia 18 maja 2004 r., opracowanej przez T. Wi�niewskiego.
Fakt ten ma szczególne znaczenie wobec krytycznej oceny pracy legislacyjnej Sejmu
przedstawionej w sprawozdaniu Trybuna³u Konstytucyjnego; bli¿ej M. S a f j a n, Pora¿a-
j¹ca inflacja prawa, Rzeczpospolita z dnia 8 sierpnia 2005 r., nr 184; tak¿e T. P i e t r y -
g a, Parlament niechlubnych rekordów, Gazeta Prawna z dnia 1 sierpnia 2005 r., nr 148.

2 Zob.M. Z i e l i ñ s k i,Wyk³adnia prawa. Zasady, regu³y, wskazówki,Warszawa 2002,
s. 88-89 i powo³ana tam literatura; równie¿ K. B u r n e t k o, Giêtkie latarnie, Polityka
z dnia 13 sierpnia 2005 r., nr 32, s. 81-82.

3 Prace redakcyjne nad projektem ustawy rozpoczê³a Komisja Kodyfikacyjna Prawa
Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwo�ci. Ostatnia wersja projektu ustawy o kosztach
s¹dowychw sprawach cywilnych, zmianie ustawy �Kodeks postêpowania cywilnego oraz
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sadnione w projekcie rz¹dowym ustawy (druk sejmowy nr 2582) z dnia
2 kwietnia 2004 r. Ustawodawca uwzglêdni³ w nim niektóre uwagi
podniesione w literaturze w trakcie stosunkowo d³ugiego procesu legi-
slacyjnego, poniewa¿pierwszyprojekt rz¹dowypowsta³ 27 listopada2003 r.
W porównaniu do ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach s¹do-
wych w sprawach cywilnych4 zosta³ on wzbogacony i obejmuje ca³o-
kszta³t zagadnieñ dotycz¹cych zasad i trybu postêpowania w zakresie
kosztów s¹dowych w sprawach cywilnych. Dokonano znacznej mody-
fikacji kodeksu postêpowania cywilnego oraz innych ustaw fragmenta-
rycznie reguluj¹cych tak¿e kwestie kosztów s¹dowych. Dodatkowym
walorem s¹ zmiany wielu ustaw, które przewidywa³y zwolnienia z op³at
s¹dowych czy te¿ poprzednich op³at notarialnych. Obszar regulacji praw-
nej ustawy jest zatem szeroki, co uzasadnia znaczn¹ jej objêto�æ. Odnosi
siê jednak w mniejszym zakresie do zagadnieñ zwi¹zkowych. Ramy
niniejszego opracowania zosta³y ograniczone do podstawowych zagad-
nieñ modelowych i wprowadzaj¹cych nowe rozwi¹zania, do których za-
liczyæ nale¿y:
1. Odci¹¿enie w znacznym stopniu s¹dów oraz sêdziów i powierzenie

referendarzom s¹dowym wykonywanie czynno�ci w przedmiocie zwrotu
op³aty s¹dowej, ustalenia nale¿no�ci dla �wiadków, bieg³ych, t³umaczy
i stron oraz zwolnienia z kosztów s¹dowych. Komplementarne zmiany
wprowadzone jednocze�nie w znowelizowanych przepisach procedury

o zmianie niektórych innych ustaw pochodzi z dnia 16 kwietnia 2003 r. Projekt ustawy
by³ przedmiotem licznych rozwa¿añ w doktrynie; bli¿ej R. S z t y k,Wybrane zagadnienia
z projektu ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych, Rejent 2003, nr 4, s. 140-
148. Ustawa zosta³a podpisana przez Prezydenta RP w dniu 19 sierpnia 2005 r. i wchodzi
w ¿ycie po up³ywie pó³ roku od jej og³oszenia w Dzienniku Ustaw (dalej: ustawa).

4 Ustawa by³a wielokrotnie nowelizowana, Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88. Okre�la³a
tylko zasady i tryb pobierania op³at w sprawach cywilnych. Wiele spraw by³o przewidzia-
nych w rozporz¹dzeniach wykonawczych, w tym w rozporz¹dzeniu Ministra Sprawiedli-
wo�ci zdnia17grudnia1996r.wsprawieokre�leniawysoko�ciwpisówwsprawachcywilnych,
Dz.U. Nr 154, poz. 753 z pó�n. zm.; patrz B. B u d z y ñ, Koszty s¹dowe w sprawach
cywilnych, Katowice 1968, s. 81 i nast.; F. R u s e k, W. K u r y ³ o w i c z, Koszty s¹dowe
w postêpowaniu cywilnym. Komentarz, Warszawa 1976, s. 7 i nast.; T. B u k o w s k i,
Rozstrzyganie o kosztach procesu cywilnego,Warszawa 1971, s. 16 i nast.; Z. K r z e m i ñ -
s k i, Kodeks postêpowania cywilnego z komentarzem, red. J. Jod³owski, K. Piasecki,
Warszawa 1989, s. 213-229.
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cywilnej stwarzaj¹ wspólny system przepisów reguluj¹cych koszty s¹-
dowe w sprawach cywilnych5.
Rozszerzenie kompetencji referendarza znalaz³o swój wyraz w dopre-

cyzowaniu jego statusu zawodowego w wyniku nadania nowego brzmie-
nia art. 147 § 1 prawa o ustroju s¹dów powszechnych, rozszerzaj¹c
zakres jego czynno�ci do orzekania o kosztach s¹dowych w sprawach
cywilnych. Odrêbnie uregulowano tryb i zasady wnoszenia skargi na jego
orzeczenie. Rozpoznaje j¹ s¹d, w którym wydano zaskar¿one orzeczenie.
Wniesienie skargi powoduje, ¿e orzeczenie referendarza s¹dowego traci
sw¹ moc. Skargê wnosi siê w terminie tygodniowym od dnia dorêczenia
stronie postanowienia. Wniesiona po tym terminie lub nieop³acona powo-
duje jej odrzucenie. Wniesienie skargi na postanowienie dotycz¹ce kosz-
tów s¹dowych lub kosztów procesu wstrzymuje jego wykonalno�æ. Pra-
womocne orzeczenie referendarza s¹dowego lub orzeczenie podlegaj¹ce
natychmiastowemu wykonaniu stanow¹ tytu³ egzekucyjny w rozumieniu
art. 777 § 1 pkt 11 k.p.c. Nadto, w my�l art. 781 § 31 k.p.c., innemu
tytu³owi egzekucyjnemu referendarza s¹dowegoni¿wymienionemuw § 3,
klauzulê wykonalno�ci nadaje referendarz s¹dowy.
2. Przyjêcie nowej koncepcji op³aty s¹dowej6. Zrezygnowano z de-

finicji wpisu stosunkowego, za� op³atê kancelaryjn¹ ograniczono do
przypadków przewidzianych w art. 3 ust. 3 ustawy. Wprowadzono op³atê
sta³¹, stosunkow¹ oraz jako now¹ � op³atê podstawow¹ (art. 11 ustawy).
Jednocze�nie zdefiniowano je, postanawiaj¹c, ¿e:
a) op³atê sta³¹, jako dominuj¹c¹, z któr¹ wi¹zane jest w znacznym

stopniu usprawnienie i przyspieszenie postêpowania cywilnego, pobiera

5 Zagadnienie to omawia J. K o t ³ o w s k a - R u d n i k, Op³atê naliczy referendarz,
Gazeta Prawna z dnia 11 lipca 2005 r., nr 133 oraz M. D om a g a l s k i, Procesy bêd¹
tañsze, Rzeczpospolita z dnia 11 lipca 2005 r., nr 160; t e n ¿ e, Tañszy proces za pó³ roku,
Rzeczpospolita z dnia 22 sierpnia 2005 r., nr 195. Status prawny referendarza s¹dowego
w Polsce i wybranych pañstwach Unii Europejskiej zosta³ przedstawiony w opracowaniu
zbiorowym,Wymiar Sprawiedliwo�ciUnii Europejskiej.Wybrane zagadnienia, red.M. Per-
kowski, Warszawa 2003, s. 281-299. Na podstawie art. 146 analizowanej ustawy nadano
now¹ tre�æ art. 147 § 1 prawa o ustroju s¹dów powszechnych, Dz.U. Nr 98, poz. 1070
z pó�n. zm.

6 Patrz M. K o s i a r s k i, Zabrak³o czasu na kilka wa¿nych ustaw, Rzeczpospolita
z dnia 5 sierpnia 2005 r., nr 182. Autor negatywnie ocenia nieuchwalenie miêdzy innymi
tej ustawy.
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siê w sprawach o prawa niemaj¹tkowe, a tak¿e we wskazanych w ustawie
sprawach o prawa maj¹tkowe, w wysoko�ci jednakowej, bez wzglêdu
na warto�æ przedmiotu sprawy. Nie mo¿e byæ ona ni¿sza ni¿ 30 z³ i wy-
¿sza ni¿ 5000 z³. Ustawa okre�la w art. 22-25 wysoko�æ op³at sta³ych
we wszystkich rodzajach spraw. W�ród nich nale¿y wymieniæ, przyk³a-
dowo, op³atê sta³¹ w kwocie 100 z³ od za¿alenia na odmowê dokonania
czynno�ci notarialnych,
b) op³atê stosunkow¹ pobiera siê w sprawach o prawa maj¹tkowe.

Jej wysoko�æ obni¿ono do 5% warto�ci przedmiotu sprawy, w miejsce
poprzedniej 8% wysoko�ci, jednak kwota nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 30
z³ i nie wiêksza ni¿ 100 000 z³. Od pisma, w którym warto�ci przedmiotu
sprawy nie mo¿na ustaliæ w chwili jej wszczêcia, przewodnicz¹cy usta-
nawia op³atê tymczasow¹ w granicach od 30 z³ � 1000 z³. Wysoko�æ
op³aty ostatecznej okre�li za� s¹d I instancji w orzeczeniu koñcowym.
Bêdzie ni¹ op³ata stosunkowa, obliczona od warto�ci przedmiotu sporu
lub okre�lona przez s¹d, je¿eli tej warto�ci nie da siê ustaliæ, w kwocie
nie wy¿szej ni¿ 5 000 z³. Przy ustalaniu op³aty ostatecznej s¹d podejmie
decyzjê co do zwrotu z urzêdu nadp³aconej kwoty lub obowi¹zku uisz-
czenia brakuj¹cej ró¿nicy w op³acie. Przewiduje siê ca³¹ op³atê wzglêdnie
jej u³amkow¹ czê�æ. Stosownie do przyjêtego kryterium podzia³owego,
ca³¹ op³atê pobiera siê odpozwu i pozwuwzajemnego,wnioskuowszczêcie
postêpowania nieprocesowego lub samodzielnej jego czê�ci. Po³owêop³aty
pobiera siê od sprzeciwu od wyroku zaocznego, czwart¹ czê�æ od pozwu
w postêpowaniu nakazowym lub upominawczym, z wy³¹czeniem spraw
podlegaj¹cych rozpoznaniu w postêpowaniu uproszczonym, pi¹t¹ czê�æ
od interwencji ubocznej i za¿alenia. Trzy czwarte op³aty pobiera siê za�
od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zap³aty oraz od
powoda w przypadku prawid³owego wniesienia przez pozwanego sprze-
ciwuprzeciwkonakazowi zap³atywpostêpowaniu upominawczym.Op³aty
u³amkowe nie mog¹ byæ mniejsze ni¿ 30 z³.
c) op³atê podstawow¹ pobiera siê w sprawach, w których przepisy

nie przewiduj¹ op³aty sta³ej, stosunkowej lub tymczasowej pobieranej
w sprawach maj¹tkowych, wtedy gdy warto�ci przedmiotu sprawy nie
da siê ustaliæ w chwili jej wszczêcia. Wynosi ona w granicach od 30 z³
do 1000 z³ (art. 14 w zw. z art. 15 ustawy). Obowi¹zek uiszczenia op³aty
podstawowej ci¹¿y na stronie, której s¹d przyzna³ ca³kowite zwolnienie
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od kosztów s¹dowych od wszystkich pism podlegaj¹cych op³acie. Jej
pobranie wy³¹cza uiszczenie innej op³aty. Nie stosuje siê jej w postêpo-
waniu wieczysto-ksiêgowym i w postêpowaniu rejestrowym z tej racji,
¿e w obu postêpowaniach obowi¹zuj¹ op³aty sta³e,
d) op³atê kancelaryjn¹, któr¹ nale¿y ui�ciæ od wniosku o wydanie na

podstawie akt odpisu, wypisu, za�wiadczenia, wyci¹gu i innego doku-
mentu oraz kopii a tak¿e odwniosku owydanie odpisu z ksiêgi wieczystej.
Ustawodawca okre�la wysoko�æ op³at s¹dowych w zale¿no�ci od

rodzaju postêpowania. Tradycyjnie dzieli je na:
� op³aty w procesie, do których zalicza sprawy z zakresu prawa

cywilnego i rodzinnego oraz sprawy gospodarcze, przy których pobiera
siê op³aty sta³e, a ponadto sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeñ
spo³ecznych, od których pobiera siê op³atê podstawow¹ w kwocie 30
z³, z wyj¹tkiem spraw, których warto�æ przekracza kwotê 50 000 z³
i wówczas pobiera siê op³atê stosunkow¹,
� op³aty w postêpowaniu nieprocesowym z zakresu prawa rodzin-

nego i opiekuñczego,wktórychpobiera siê op³aty sta³e.Mo¿na tuwymieniæ
op³atê sta³¹ w kwocie 100 z³ od wniosku o zezwolenie na udzielenie
pe³nomocnictwa do o�wiadczenia o wst¹pieniu w zwi¹zek ma³¿eñski.
Op³atê sta³¹ w kwocie 1000 z³ pobiera siê od wniosku o podzia³ maj¹tku
wspólnego po ustaniuma³¿eñskiej wspólno�ci maj¹tkowej. Ulgowa op³ata
sta³a w kwocie 300 z³ przys³uguje odwniosku zgodnego projektu podzia³u
tego maj¹tku. Zosta³y okre�lone równie¿ sprawy z zakresu prawa rze-
czowego, przewiduj¹ce op³aty sta³e.W�ród nich na podkre�lenie zas³uguje
stosunkowo wysoka op³ata sta³a w kwocie 2000 z³ od wniosku o stwier-
dzenienabyciaw³asno�ci nieruchomo�ci przez zasiedzenie czy te¿w kwocie
1000 z³ o zniesienie wspó³w³asno�ci. Ta ostatnia op³ata zosta³a zmniej-
szona do kwoty 300 z³ w razie przed³o¿enia zgodnego projektu zniesienia
wspó³w³asno�ci. Brak jednak racjonalnych przes³anek do ustalenia ich
w tej kwocie. Wystêpuj¹ tu tak¿e op³aty z zakresu prawa o ksiêgach wie-
czystych, które zostan¹ omówione odrêbnie. Sprawy z zakresu prawa
spadkowego podlegaj¹ op³atom sta³ym, a dla ilustracji ich wysoko�ci
mo¿na wymieniæ, ¿e przy stwierdzeniu nabycia spadku wynosi ona 50
z³. Op³ata sta³a w kwocie 500 z³ zosta³a ustalona od wniosku o dzia³
spadku, a je¿eli zawiera zgodny projekt dzia³u spadku � 300 z³. Op³ata
sta³a w kwocie 1000 z³ pobierana jest od wniosku o dzia³ spadku po-
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³¹czonego ze zniesieniemwspó³w³asno�ci, a je¿eli zawiera zgodny projekt
podzia³u wynosi 600 z³. Niezale¿nie od tego ustawa samodzielnie traktuje
o op³atach s¹dowych z zakresu dzia³ania Krajowego Rejestru S¹dowego
oraz w innych sprawach rozpoznawanych w postêpowaniu nieproceso-
wym, zabezpieczaj¹cym i egzekucyjnym.
3. Zmodyfikowanie trybu i zasad postêpowania dotycz¹cych kosztów

s¹dowych w sprawach cywilnych, poprzednio uregulowanych w prze-
pisach kodeksu postêpowania cywilnego.
4. Unormowanie szeregu kwestii, które wbrew zasadzie art. 84 Kon-

stytucji RP by³y przewidziane w przepisach wykonawczych, a przyk³a-
dem tego jest cytowane rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwo�ci w spra-
wie okre�lenia wysoko�ci wpisów w sprawach cywilnych.
5. Szczegó³owe uregulowanie zasady postêpowania przy ubieganiu siê

o zwolnienie z kosztów s¹dowych. Obowi¹zuj¹cy formalizm ma równie¿
na celu ograniczenie jej stosowania. Wprowadzono konieczno�æ dok³ad-
negoudokumentowaniawiarygodno�ci spe³nienia przes³anek ustawowych.
Utrzymano przy tym tradycyjn¹ instytucjê �prawa ubogich�, dostosowu-
j¹c j¹ do aktualnych potrzeb i warunków7. Prawid³owo ukszta³towane
przepisy gwarantuj¹ zapewnienie pe³nej realizacji prawa do s¹du, prze-
widzianego w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Realno�æ tego prawa dla
ubogich wynika z zagwarantowanych konstytucyjne praw do godno�ci,
równo�ci, do obrony, dostêpno�ci do s¹du oraz ochrony w³asno�ci innych
praw maj¹tkowych, a tak¿e prawa do zaskar¿ania orzeczeñ wydanych
w pierwszej instancji.
Zagadnienia te zosta³y równie¿ podniesionewustawie z dnia 17grudnia

2004 r. o prawie pomocy w postêpowaniu w sprawach prowadzonych
w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej8, wdra¿aj¹cej Dyrektywê
Rady 2003/8/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w celu usprawnienia dostêpu

7 Na potrzebê stworzenia pe³nych gwarancji dostêpno�ci do s¹dów ludziom ubogim
zwraca uwagê uchwa³a uczestników XII Ogólnopolskich Dni Prawniczych w £odzi, które
odby³y w dniach 19-22 maja 2005 r. Problem ten w sposób syntetyczny przedstawi³
G. R z ¹ s a, Konstytucyjne aspekty pomocy prawnej udzielanej osobom ubogim, Przegl¹d
Legislacyjny 2005, nr 3-4, s. 33-42; równie¿ P. P o g o n o w s k i, Realizacja prawa do
s¹du w postêpowaniu s¹dowym, Warszawa 2005, s. 45-55; tak¿e M.M. K a ³ d u ñ s k i,
Prawo ubogich w postêpowaniu wieczystoksiêgowym na tle prawa do s¹du w prawie
polskim i europejskim, Rejent 2003, nr 11, s. 56 i nast.

8 Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 67.
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do wymiaru sprawiedliwo�ci w sprawach transgranicznych poprzez
ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnosz¹cych siê do pomocy
prawnej w sporach o tym charakterze9. Implementowana dyrektywa
stwarza warunki uzyskania pomocy prawnej w sprawach transgranicz-
nych osobom nieposiadaj¹cym �rodków zapewniaj¹cych im dostêp do
wymiaru sprawiedliwo�ci (patrz tak¿e art. 47 Karty Praw Podstawowych
UE). Pomoc ta przys³uguje wszystkim osobom bior¹cym udzia³ w spra-
wie cywilnej lub handlowej. Zapewnia ochronê przedprocesow¹ przez
udzielenie porady prawnej, np. przy wnoszeniu sprawy do s¹du i repre-
zentowaniu w nim wnioskodawcy, pomocy przy zwolnieniu z kosztów
procesu, je¿eli wnioskodawca nie jest w stanie ich ponie�æ. Obejmuje
nadto pomoc w pozas¹dowej formie postêpowania, w postêpowaniu ugo-
dowym oraz zwi¹zanym z wykonywaniem orzeczenia s¹dowego. Ana-
lizowana ustawa okre�la zasady, warunki i tryb przyznawania osobom
fizycznym,maj¹cymmiejsce zamieszkania lub zwyk³ego pobytuw innym
pañstwie cz³onkowskim Unii Europejskiej, prawa pomocy w postêpowa-
niu w sprawach cywilnych, które maj¹ byæ wszczête lub prowadzone
w Polsce. Prawo pomocy przys³uguje równie¿ osobom zamieszka³ym
i przebywaj¹cym w Polsce w sprawach wszczêtych lub prowadzonych
w innym pañstwie cz³onkowskim UE. Prawo to, w my�l art. 5 ustawy,
obejmuje zwolnienie od kosztów s¹dowych oraz ustanowienie adwokata
lub radcy prawnego w celu �wiadczenia przez nich pomocy prawnej.
W sk³ad tej pomocy wchodzi nadto obowi¹zek ponoszenia przez Skarb
Pañstwa niezbêdnych kosztów podró¿y wnioskodawcy, zwi¹zanych
z nakazanym przez s¹d osobistym stawiennictwem. Wniosek o jej przy-
znanie sk³ada siê w s¹dzie, w którym ma byæ wszczête lub jest prowa-
dzone postêpowanie rozpoznawcze. Nale¿y zamie�ciæ w nim o�wiadcze-
nieo stanie rodziny,maj¹tku,dochodach i �ród³achutrzymania.Oprzyznaniu
prawapomocyorzeka s¹d, je¿eliwnioskodawcawyka¿e, ¿e nie jestw stanie
ponie�æbezuszczerbkuutrzymaniakoniecznegodla siebie i rodzinykosztów
postêpowania. Na postanowienie s¹du o odmowie przyznania pomocy
prawnej lub jej cofniêciu przys³uguje za¿alenie, które jest wolne od op³at
s¹dowych. Uproszczone zasady obowi¹zuj¹ przy udzielaniu pomocy
prawnej w postêpowaniu prowadzonym w innym pañstwie UE.

9 Dz.Urz. WE L 26 z 31.01.2003.
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Rz¹dowy projekt ustawy z dnia 23 marca 2005 r. o dostêpie do
nieodp³atnej pomocy prawnej przyznawanej przez pañstwo osobom fi-
zycznym (druk sejmowy nr 3838)10 reguluje zasady, warunki i tryb przy-
znawania oraz udzielania przez pañstwo na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej nieodp³atnej pomocy prawnej osobom fizycznym. Ma ona byæ
przyznawana tylko osobom fizycznym, które ze wzglêdu na sytuacjê
maj¹tkow¹ lub osobist¹ nie mog¹ samodzielnie broniæ swoich praw lub
interesów na terytorium RP. Obejmuje podstawow¹ albo kwalifikowan¹
pomocprawn¹.Nie s¹ ni¹ objête czynno�ci dotycz¹ce sporz¹dzenia umowy,
uzyskania kredytu lub po¿yczki przez bank, sporz¹dzenie skargi konsty-
tucyjnej, sprawy zwi¹zane z prowadzeniemdzia³alno�ci gospodarczej oraz
czynno�ci dotycz¹cepowstania lubdzia³alno�ci instytucji spo³ecznej,w tym
fundacji, stowarzyszenia albo innej organizacji pozarz¹dowej. Nie odnosi
siê tak¿e do spraw podatkowych, celnych i dewizowych. Pomoc prawna
mo¿e byæ udzielona obywatelom polskim i obywatelom pañstw cz³on-
kowskich Unii Europejskiej, z nielicznymi wyj¹tkami. Zadania te maj¹
wykonywaæ Krajowe Centra Pomocy Prawnej i Biura Pomocy Prawnej.
Polegaj¹ one na udzielaniu porady prawnej lub informacji w bardzo sze-
rokim zakresie, ³¹cznie z opracowaniem projektu pism. Pomoc jest udzie-
lana osobom spe³niaj¹cym warunki do jej uzyskania11 oraz tym, które nie
mog¹ samodzielnie zapewniæ obrony swoich praw lub interesów. Przed-
stawiona analiza projektu ustawy, której proces legislacyjny zosta³ zawie-

10Motywy ustawodawcze prezentowanew uzasadnieniu s¹ przekonywuj¹ce i racjonal-
ne. Wprowadzenie ustawy w ¿ycie stworzy³oby pe³en zestaw przepisów reguluj¹cych in-
stytucjonalnie koszty s¹dowew sprawach cywilnych i w zakresie pomocy prawnej dla osób
fizycznych korzystaj¹cych z �prawa ubogich�; zob. J. C a g a r a, Niektóre zagadnienia z
zakresu kosztów s¹dowych w sprawach cywilnych, Problemy Wymiaru Sprawiedliwo�ci
1975, nr 8, s. 47-62; S. C i c h o s z, T. S z a w ³ o w s k i, Nowe op³aty s¹dowe w sprawach
z zakresu praw o ksiêgach wieczystych, BiuletynMinisterstwa Sprawiedliwo�ci 1961, nr 5,
s. 58 i nast.; S. B r e y e r,Z zagadnieñ kosztówwpostêpowaniuwieczystoksiêgowym, Nowe
Prawo 1956, nr 1, s. 105-106.

11 Projektodawca powo³uje art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej,
Dz.U. Nr 64, poz. 593; por. A. O l e s z k o, Pewno�æ obrotu prawnego nieruchomo�ci
a zasada wpisu do ksiêgi wieczystej, Rejent 1998, nr 6, s. 103 i nast.; t e n ¿ e, Moc
dowodowa uw³aszczeniowych decyzji administracyjnych w sprawach rolnych w postêpo-
waniu wieczystoksiêgowym, czê�æ I, Rejent 2002, nr 12, s. 12 i nast., czê�æ II, Rejent 2003,
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szony, ilustruje pozytywne zamierzenia ustawodawcze, reguluj¹ce system
kosztów s¹dowych w sprawach cywilnych.
Przepisy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych nie s¹ objête

zakresem prawa Unii Europejskiej12. Nadmierna wysoko�æ op³aty s¹do-
wej, zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw cz³owieka i pod-
stawowych wolno�ci, sporz¹dzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.,
stanowiæ mo¿e ograniczenie dostêpu do s¹du. Takie stanowisko prezen-
tuje Trybuna³ Praw Cz³owieka w orzeczeniu z dnia 19 czerwca 2001 r.13,
stwierdzaj¹c, ¿e w pewnych okoliczno�ciach wysoko�æ kosztów s¹do-
wych, a tak¿e mo¿liwo�æ ich uiszczenia przez stronê oraz tryb postêpo-
wania w tej mierze maj¹ du¿e znaczenie przy ocenie, czy zapewniono
prawo dostêpu do s¹du i rozprawê przed nim. W uzasadnieniu wyja�nio-
no, ¿e prawo do s¹du nie jest absolutne. Wystêpuje jego ograniczenie,
je¿eli przepisy nie odpowiadaj¹ zasadom art. 6 ust. 1 konwencji. Nieza-
chowanie rozs¹dnej proporcji miêdzy u¿ytymi �rodkami i celem ich
osi¹gniêcia utrudnia prawo zapewnienia rozprawy przed nim.
W ustawie o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych doprecy-

zowano instytucjê pomocy prawnej z urzêdu, na mocy której strona
zwolniona przez s¹d od kosztów s¹dowych w ca³o�ci lub w czê�ci ma
prawo zg³osiæ na pi�mie lub ustnie do protoko³u wniosek o ustanowienie
dla niej adwokata lub radcy prawnego (art. 117 § 1 k.p.c.). S¹d uwzglêdni
wniosek, je¿eli udzia³ adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za

nr 1, s. 12 i nast.; t e n ¿ e, Obrót cywilnoprawny w praktyce notarialnej oraz wieczystok-
siêgowej, Rejent 2002, nr 8, s. 9-151; patrz S. R u d n i c k i,Ustawa o ksiêgach wieczystych
i hipotece. Przepisy o postêpowaniu w sprawach wieczystoksiêgowych. Komentarz, War-
szawa 2004, s. 300 i nast.; A. R e d e l b a c h, Prawo o notariacie. Komentarz, Toruñ-
Poznañ 2002, s. 57 i nast.

12 Por. pismo Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej z dnia 23 grudnia 2003 r.
Min.DH 4370/03/DPE/as. Zakresem prawa Unii Europejskiej objêta jest natomiast do-
stêpno�æ do wymiaru sprawiedliwo�ci. Pismo tego urzêdu z dnia 14 marca 2005 r. JP 846/
05/DP/Kr, sw, stwierdza zgodno�æ ustawy o nieodp³atnej pomocy prawnej osobom fizycz-
nym z prawem Unii Europejskiej.

13 Bli¿ej M.A. N ow i c k i, Nowy Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka. Wybór orze-
czeñ 1999-2004, Kraków 2005, s. 559 i nast. Cytowane orzeczenie powsta³o na tle sprawy
wytoczonej przez Krenz przeciwko Polsce i oznaczono je nr 28249/95; tak¿e wyrok TK
z dnia 7 wrze�nia 2004 r. P. 4/04, Dz.U. Nr 204, poz. 2091; J. K r o n e r, Wpisy na razie
bez zmian, Rzeczpospolita z dnia 7 maja 2003 r., nr 105.
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potrzebny. W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku s¹d zwraca siê
do organów korporacji tych zawodów o wyznaczenie adwokata lub radcy
prawnego. Strona ustawowo zwolniona z kosztów s¹dowychmo¿e zg³osiæ
wniosek w opisanym trybie, je¿eli na podstawie o�wiadczenia z³o¿onego
we wniosku wyka¿e, ¿e nie mo¿e bez uszczerbku utrzymania koniecz-
nego swego i rodziny ponie�æ kosztów ich wynagrodzenia.
Ustawodawca równolegle zmodyfikowa³ przepisy kodeksu postêpo-

wania cywilnego ustaw¹ z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy �
Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, podpi-
san¹ przez Prezydenta RPw dniu 19 sierpnia 2005 r.Wchodzi ona w ¿ycie
po up³ywie 3miesiêcy od dnia og³oszenia wDziennikuUstaw.Wzwi¹zku
z tym nowelizuje jeszcze ustawê z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach
s¹dowych w sprawach cywilnych i przepisy kodeksu postêpowania
cywilnego, bez uwzglêdniania ich zmiany dokonanej na podstawie oma-
wianej ustawy. Przedmiotem jej regulacji jest mediacja i postêpowanie
pojednawcze. Przy okazji zajmuje siê innymi zagadnieniami i dodaje art.
981 k.p.c., postanawiaj¹cy, ¿e do niezbêdnych kosztów procesu zalicza
siê koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez s¹d. Je¿eli
natomiast postêpowanie cywilne zosta³o wszczête w ci¹gu 3 miesiêcy od
dnia zakoñczeniamediacji, któranie zosta³a zakoñczonaugod¹albozawartej
ugody nie zatwierdzi³ s¹d, do niezbêdnych kosztów procesu zalicza siê
koszty mediacji w wysoko�ci nieprzekraczaj¹cej czwartej czê�ci wpisu.
Nadano tak¿e nowe brzmienie art. 103 § 2 k.p.c. w zakresie obowi¹z-

ku zwrotu kosztów procesu przez stronê lub interwenienta, powsta³ych
wskutek uchylenia siê od wyja�nieñ lub z³o¿enia wyja�nieñ niezgodnych
z prawd¹, zatajenia lub opó�nienia powo³ania dowodów, a tak¿e nieuspra-
wiedliwionej odmowy poddania siê mediacji, na któr¹ strona uprzednio
wyrazi³a zgodê. Kosztymediacji prowadzone na skutek skierowania przez
s¹d zakoñczon¹ ugod¹ wzajemnie siê znosi, o ile strony nie postanowi³y
inaczej (art. 1041 k.p.c.).
Znowelizowano równie¿ cytowan¹ ustawê z dnia 13 czerwca 1967 r.

stwierdzaj¹c w dodanym art. 41, ¿e koszty mediacji nie stanowi¹ wy-
datków. Przepis ten zosta³ powtórzony w art. 6 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych. Nadto w dodanym
tak¿e art. 361 postanowiono, ¿e w razie zawarcia ugody przed mediatorem
w toku postêpowania s¹d zwraca z urzêdu stronie 3/4 uiszczonego wpisu.
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W zmodyfikowanej wersji zasada ta zosta³a przyjêta w tre�ci art. 79 ust.
1 pkt 2 lit. a nowej ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych.
6. Preferowanie przez ustawê wszelkich form ugodowego za³atwienia

spraw. Przewiduje siê ulgowe op³aty od zawarcia ugody s¹dowej lub
pozas¹dowej, przed³o¿enia zgodnego planu podzia³u maj¹tku wspólnego
ma³¿onków, dzia³u spadku, zniesienia wspó³w³asno�ci wzglêdnie przy za-
istnieniu zbiegu obu postêpowañ dotycz¹cych dzia³u spadku i zniesienia
wspó³w³asno�ci.

Postêpowanie wieczystoksiêgowe i rejestrowe

Przepisy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych, ze wzglêdu
na przedmiot regulacji tych postêpowañ, mo¿na podzieliæ na:
1) ogólne zasady postêpowania dotycz¹ce ca³okszta³tu zagadnieñ

zwi¹zanych z wnoszeniem pism do s¹du,
2) zasadyobowi¹zuj¹cewpostêpowaniuwieczystoksiêgowym,w tym

obowi¹zki notariusza
3) zasady postêpowania rejestrowego,
4) przepisy wspólne dla obu rodzajów postêpowañ, tj. wieczysto-

ksiêgowego i rejestrowego.
Przedstawiona systematyka podzia³u jest umowna i ma przede wszyst-

kim na celu podkre�lenie odrêbno�ci regu³ postêpowania. Posiada cha-
rakter podzia³u przedmiotowego z uwzglêdnieniem etapu postêpowañ
s¹dowych, pocz¹wszy od wniesienia pisma a¿ do jego rozpoznania.
Prawodawca wprowadzi³ autonomiczne przepisy dla zasad postêpowania
notariusza, nie okre�laj¹c jego statusu prawnego w tym postêpowaniu.
Nie mo¿na bowiem uznaæ go jako quasi-inkasenta czy te¿ p³atnika op³aty
s¹dowej wzglêdnie jako przedstawiciela ustawowego czy te¿ pe³nomoc-
nika powo³anego ex lege. Jest to z pewno�ci¹ luka w przepisach zarówno
o op³atach s¹dowych, jak i w prawie o notariacie. Na to zwracano uwagê
w literaturze przedmiotu pod rz¹dem nieobowi¹zuj¹cych ju¿ przepisów,
w których status ten by³ klarowny i �ci�le okre�la³ prawa i obowi¹zki.
Moc¹ art. 132 ustawy doprecyzowano obowi¹zki notariusza w przy-

padku zwolnienia wnioskodawcy z kosztów s¹dowych od wniosku o wpis
praw w ksiêdze wieczystej, zawartego w akcie notarialnym. W takim
przypadku notariusz jest obowi¹zany zaznaczyæ w akcie notarialnym, ¿e
op³ata s¹dowa nie zosta³a pobrana i za³¹czyæ do jegowypisu, przesy³anego
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do s¹du w trybie art. 92 § 4 pr. o not., prawomocne postanowienie s¹du
o zwolnieniu od kosztów s¹dowych. Notariusz nie pobiera wówczas
op³aty s¹dowej odwnioskodawców.Przepisy temaj¹ charakter lex specialis,
a wyrazem tego jest odmienny sposób od powszechnie obowi¹zuj¹cego
obowi¹zku pobierania oraz przekazywania op³at s¹dowych do w³a�ciwe-
go s¹du rejonowego. Zosta³y okre�lone w rozporz¹dzeniu Ministra Spra-
wiedliwo�ci z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie pobierania przez no-
tariuszy op³at s¹dowych od wniosków o wpis do ksiêgi wieczystej,
zamieszczanych w aktach notarialnych14. Przewiduje ono w § 7 ust. 1
rozporz¹dzenia upowa¿nienie notariusza do zwrócenia op³aty s¹dowej oso-
bie, która j¹ ui�ci³a, w razie gdy nie dosz³o do sporz¹dzenia aktu nota-
rialnego. Zwrot op³aty s¹dowej przez notariusza nie znajduje uzasadnienia
w art. 79 ustawy. Dokonuje jej z urzêdu tylko s¹d jako jedyny dysponent
�rodków bud¿etowych. Dopatrzyæ siê mo¿na równie¿ innych sprzecz-
no�ci wystêpuj¹cych miêdzy zasadami przewidzianymi w powo³anym
rozporz¹dzeniu a projektowanym rozporz¹dzeniuMinistra Sprawiedliwo-
�ci w sprawie sposobu uiszczenia op³at s¹dowych w sprawach cywil-
nych15, miêdzy innymi w przedmiocie dokumentowania uiszczonej op³aty
s¹dowej. Powinno to nastêpowaæ na jednolitych zasadach przewidzia-
nych w projekcie poprzez przes³anie do s¹du kopii dowodów wp³aty,
w �lad za z³o¿onym wnioskiem wzglêdnie równolegle z nim. Aktualnie
obowi¹zuj¹ce przepisy nie przewiduj¹ tej formy dokumentowania prze-
kazania nale¿nej op³aty pobranej przez notariusza. Nadto przepisy regu-
luj¹ce sposób pobierania, ewidencjonowania i zwolnienia wnioskodaw-
ców od op³aty s¹dowej przy wnioskach zawartych w aktach notarialnych
s¹ wysoce sformalizowane i czasoch³onne.

14 Dz.U. Nr 90, poz. 1011. Rozporz¹dzenie zosta³o wydane na podstawie upowa¿nie-
nia ustawowego zawartego w art. 7 § 3 pr. o not.

15 Art. 9 analizowanej ustawy przewiduje wydanie 3 rozporz¹dzeñ wykonawczych
w zakresie sposobu uiszczania op³at s¹dowychw sprawach cywilnych, w tymwnoszonych
na rachunek s¹du lub w formie znaków op³aty s¹dowej, okre�laj¹cych wzór o�wiadczenia
o stanie rodzinnym, maj¹tku, dochodach i �ród³ach utrzymania (art. 102 ust. 2) oraz
w sprawiewysoko�ciwynagrodzenia i zwrotuwydatkówponiesionych przez bieg³ych i ku-
ratorów. Zagadnienia te s¹ przedmiotem licznych opracowañ w literaturze np. R. S z t y k,
Obowi¹zki notariusza w postêpowaniu wieczystoksiêgowym, Rejent 2001, nr 11, s. 13-28;
W. B o ³ d o k,Notariat warszawski � warszawski s¹d wieczystoksiêgowy. Pierwsze spotka-
nie, Nowy Przegl¹d Notarialny 2005, nr 2, s. 114-124.
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Zwolnienie od kosztów s¹dowych w tym postêpowaniu mo¿e nast¹piæ
wy³¹cznie przed z³o¿eniem wniosku o wpis do ksiêgi wieczystej (art. 106
ust. 1 ustawy). W przypadku gdy wniosek ma byæ zamieszczony w ak-
cie notarialnym, zwolnienie mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie przed jego zawar-
ciem. Zasady tej nie stosuje siê, je¿eli obowi¹zek poniesienia kosztów
powsta³ po wydaniu orzeczenia. Generalnie wniosek o dokonanie wpisu
do ksiêgi wieczystej powinien byæ z³o¿ony w terminie 3 miesiêcy od
dorêczenia postanowienia o zwolnieniu, pod rygorem jego upadku. Inne
znaczenie posiada obowi¹zek okre�lenia we wniosku warto�ci przedmiotu
wpisu16. W my�l ogólnych zasad, wynikaj¹cych z art. 1261 § 1 k.p.c.,
nale¿y podaæ warto�æ przedmiotu, je¿eli od niej zale¿y w³a�ciwo�æ rze-
czowa s¹du, wysoko�æ op³aty lub dopuszczalno�æ �rodka odwo³awcze-
go.Warto�æ przedmiotu podaje siê, zaokr¹glaj¹cwgórê dope³nego z³otego.
Wedle art. 6261 § 5 k.p.c., przy wpisie do ksiêgi wieczystej, na podstawie
wniosku zawartego w akcie notarialnym, za warto�æ prawa przyjmuje
siê warto�æ podan¹ przez strony. S¹d odstêpuje wówczas od jej spraw-
dzenia i przeprowadzenia w tym celu stosownego dochodzenia.
Ustaleniew akcie notarialnym strony obowi¹zanej do ponoszenia kosz-

tów jego sporz¹dzenia, w tym op³aty s¹dowej, posiada charakter stosunku
wewnêtrznego miêdzy stronami czynno�ci. Do takiego stanowiska upo-
wa¿nia teza wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 18 listopada 2004 r. I CK
235/0417.
W praktyce s¹dy rejonowe nie kontroluj¹ na bie¿¹co przekazywanych

op³at s¹dowych przez notariuszy. W �wietle nowych uproszczonych form
wnoszenia op³at s¹dowych nale¿a³oby ponownie przeanalizowaæ potrzebê
obci¹¿enia tymobowi¹zkiemnotariusza. Za jego uchyleniemprzemawiaj¹
racjonalne przes³anki stworzone przez now¹ ustawê o kosztach s¹do-
wych. Op³aty w postêpowaniu wieczystoksiêgowym s¹ sta³e i w zasadzie
nie przekraczaj¹ 200 z³. Zgodnie z projektowanym rozporz¹dzeniem (§ 2
ust. 2), op³aty nieprzekraczaj¹ce tej kwoty mog¹ byæ uiszczone znakami

16A. S i e l a n k o,Co trzeci nabywca dop³aca fiskusowi, Rzeczpospolita z dnia 1 kwiet-
nia 2003 r., nr 77; wyrok SN z dnia 2 grudnia 2004 r. V CK 291/04, niepublikowany,
stwierdza, ¿e cena w akcie notarialnym powinna byæ okre�lona w sposób stanowczy i jed-
noznaczny. Niespe³nienie tych przes³anek powoduje niewa¿no�æ czynno�ci prawnej.

17 Niepublikowane; patrz tak¿e R. S z t y k, Odpowiedzialno�æ dyscyplinarna notariu-
szy, Rejent 2005, nr 4, s. 139-161.
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op³aty s¹dowej, dostêpnymi dla ka¿dego w kasie miejscowego s¹du
rejonowego. Zatem nie ma ¿adnej przeszkody, by wnioskodawca zaopa-
trzy³ siê w nie wew³asnym zakresie i naklei³ na wypisie aktu notarialnego,
przeznaczonego dla s¹du. Przepis ten �ci�le okre�la sposób kasowania
znaków i dokonywania innych czynno�ci zwi¹zanych z uiszczaniem op³at
w takiej formie. Realizacja tej propozycji wymaga odpowiedniej zmiany
art. 7 § 2 pr. o not i uwolnienia notariusza z obowi¹zku uprzedniego
pobierania od strony nale¿nej op³aty s¹dowej.
Op³aty s¹dowe w sprawach z zakresu prawa o ksiêgach wieczystych

zosta³y przewidziane w rozdz. 3 w art. 42-48 ustawy. S¹ one precyzyjne,
czytelne i reguluj¹ wszystkie problemywystêpuj¹ce w tym postêpowaniu.
Jako zasadê, podkre�lan¹ ju¿ w niniejszych rozwa¿aniach, przyjêto op³atê
sta³¹.Wynosi ona 200 z³ odwnioskuowpiswksiêdzewieczystejw³asno�ci,
u¿ytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego. Op³ata
sta³a od wpisu u¿ytkowania wieczystego lub spó³dzielczego w³asno�cio-
wegoprawado lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub dzia³u spadku
albo zniesieniawspó³w³asno�ciwynosi 150 z³, niezale¿nie od liczbyudzia³u
w tych sprawach18. Ustalono op³atê sta³¹ w wysoko�ci 60 z³ od wniosku
o za³o¿enie ksiêgi wieczystej, po³¹czenie nieruchomo�ci, od³¹czenie nie-
ruchomo�ci, sprostowanie w dziale I-O lub innych wpisów wynikaj¹cych
z przepisów. Jako zasadê przyjêto, ¿e je¿eli za³o¿enie ksiêgi wieczystej
nastêpuje w zwi¹zku z od³¹czeniem nieruchomo�ci lub jej czê�ci, pobiera
siê tylko jedn¹ op³atê sta³¹, odrêbnie od wniosku o wpis ka¿dego prawa,
z tym ¿e o wpis hipoteki ³¹cznej lub s³u¿ebno�ci pobiera siê jedn¹ op³atê
sta³¹, bez wzglêdu na ilo�æ ksi¹g wieczystych. Od wniosku o wykre�lenie
wpisu pobiera siê po³owê op³aty pobranej o jego wpis. Wydatki zwi¹zane
z drukiem ksiêgi wieczystej i teczki akt nie obci¹¿aj¹ strony. Przy wniosku
o z³o¿enie do zbioru dokumentów pobiera siê op³atê sta³¹, jak od wniosku
o wpis do ksiêgi wieczystej.
Przechodz¹c do rozwa¿añ natury ogólnej, nale¿y przede wszystkim

zwróciæ uwagê to, ¿e we wszystkich postêpowaniach stosuje siê przepisy
kodeksu postêpowania cywilnego, a koszty s¹dowe obejmuj¹ op³aty i wy-
datki. Obowi¹zek uiszczenia kosztów s¹dowych ci¹¿y na stronie wno-

18 Uchwa³a SN z dnia 1 marca 1968 r. III CZP 10/68 z glosami czê�ciowo krytycznymi
K. Ko³akowskiego i B. Dobrzañskiego, Nowe Prawo 1969, nr 9, s. 1428-1440.
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sz¹cej pismo, które podlega op³acie lub powoduje wydatki, chyba ¿e
ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. c ustawy, op³acie
s¹dowej podlega tak¿e wniosek o wpis i wykre�lenie w ksiêdze wieczy-
stej. Pismo wnoszone przez kilka osób podlega jednej op³acie. Przy
wspó³uczestnictwie formalnym ka¿dy wspó³uczestnik uiszcza oddzieln¹
op³atê s¹dow¹, odpowiadaj¹c¹ jego roszczeniu lub zobowi¹zaniu. Op³atê
o dokonanie wpisu w ksiêdze wieczystej pobiera siê od wnioskodawcy
nawet wtedy, gdy na jego podstawie nastêpuje ujawnienie praw na rzecz
innych osób. Op³ata powinna byæ uiszczona przy wniesieniu do s¹du
pisma podlegaj¹cego op³acie. S¹d nie podejmie ¿adnej czynno�ci w razie
wniesienia pisma nieop³aconego. Nie ¿¹da op³aty od pisma, z którego
tre�ci wynika, ¿e podlega ono odrzuceniu (art. 1262 k.p.c.).
Inaczej w postêpowaniu wieczystoksiêgowym oraz w postêpowa-

niach rejestrowych. Wniosek nienale¿ycie op³acony, podlegaj¹cy op³acie
sta³ej, przewodnicz¹cy zwraca bezwezwania o uiszczenie tej op³aty.W za-
rz¹dzeniu o zwrocie pisma nale¿y wskazaæ wysoko�æ nale¿nej op³aty
sta³ej (art. 5111 k.p.c.). Stosuje siê w tym zakresie odpowiednio zasadê
ogóln¹ wynikaj¹c¹ z art. 1302 § 2 k.p.c., stwierdzaj¹c¹, ¿e pismo wnie-
sione przez adwokata, radcê prawnego lub rzecznika patentowego nie-
nale¿ycie op³acone zwraca siê bez wezwania o uiszczenie op³aty, je¿eli
podlega ono op³acie sta³ej lub stosunkowej, obliczonej odwskazanej przez
stronê (uczestnika postêpowania, �wiadka bieg³ego lub t³umacza) war-
to�ci przedmiotu sporu. Te same zasady obowi¹zuj¹ przy rozpatrywaniu
�rodków odwo³awczych lub �rodków zaskar¿enia. Istotne novum sta-
nowi regulacja przewidziana w zmienionym art. 130 § 1 k.p.c. W my�l
tego przepisu, je¿eli pismo procesowe nie mo¿e otrzymaæ prawid³owego
biegu, w razie niezachowania warunków formalnych lub gdy nie uisz-
czono nale¿nej op³aty, przewodnicz¹cy wzywa stronê pod rygorem
zwróceniapismado jegopoprawienia, uzupe³nienia lubop³aceniaw terminie
tygodniowym. Nie podlega zwrotowi pismo procesowe �le oznaczone lub
posiadaj¹ce niedok³adno�ci, nie stanowi¹ce przeszkody do rozpoznania go
we w³a�ciwym trybie. Je¿eli pismo wnios³a osoba zamieszka³a lub maj¹ca
siedzibê za granic¹ i nie posiadaj¹ca przedstawiciela w kraju, przewod-
nicz¹cy wyznacza termin do usuniêcia poprawek lub jego uzupe³nienia
albo uiszczenia op³aty w terminie nie krótszym ni¿ 1 miesi¹c.
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Zwolnienia z kosztów s¹dowych

Wedle art. 94 ustawy tylko Skarb Pañstwa nie ma obowi¹zku uisz-
czania op³at. Nie pobiera siê op³at od wniosku od przypadków wymie-
nionych w art. 95 ustawy, w tym o przes³uchanie �wiadka testamentu
ustnego, o otwarcie i og³oszenie testamentu oraz o zwolnienie z obowi¹z-
ków wykonawcy testamentu. Nie maj¹ natomiast obowi¹zku uiszczania
kosztów s¹dowych strony i podmioty wymienione w jej art. 96. Zwol-
nienie z kosztów mo¿e byæ w ca³o�ci lub czê�ciowe. Strona zwolniona
z nich w ca³o�ci, z mocy ustawy nie uiszcza op³at s¹dowych i nie ponosi
wydatków, które obci¹¿aj¹ tymczasowo Skarb Pañstwa. Z obowi¹zku
ponoszenia kosztów mo¿e zwolniæ stronê s¹d w ca³o�ci i wtedy ma ona
obowi¹zek ui�ciæ op³atê podstawow¹. S¹d mo¿e tak¿e zwolniæ stronê od
kosztów s¹dowych w czê�ci. Zgodnie z dyspozycj¹ art. 102 ustawy,
zwolnieniamo¿e domagaæ siê osoba fizyczna, która z³o¿y³a o�wiadczenie,
¿e nie jest w stanie ich ponie�æ bez uszczerbku koniecznego dla siebie
i rodziny. Zasady postêpowania s¹dowego zosta³y ju¿ omówionewewcze-
�niejszych rozwa¿aniach. Przepisy ustawy dok³adnie precyzuj¹ umarza-
nie, rozk³adanie na raty i odraczanie terminu zap³aty nale¿no�ci s¹dowej,
które wymagaj¹ odrêbnego potraktowania.

Zmiany w przepisach zwi¹zkowych

Prawodawca dokona³ jednocze�nie nowelizacji wielu ustaw zwi¹zko-
wych, fragmentarycznie traktuj¹cych o op³atach s¹dowych i notarial-
nych. Dla przejrzysto�ci tych zmian, porz¹dkuj¹cych przepisy, dokonano
podzia³u przedmiotowego w zale¿no�ci od rodzaju modyfikacji lub zmian
dotychczasowych przepisów, które sta³y siê nieaktualne wzglêdnie
wymaga³y modyfikacji. Te czynno�ci legislacyjne prowadzi³y do ujedno-
licenia przepisów z zakresu kosztów s¹dowych w prawach cywilnych
oraz innych zagadnieñ po�rednio zwi¹zanych z materi¹ niniejszych roz-
wa¿añ.
1. W zakresie wynagrodzenia notariusza i op³aty s¹dowej:
a) uchylono art. 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach19,

zwalniaj¹cy z op³aty notarialnej sporz¹dzenie aktu notarialnego, którego

19 Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z pó�n. zm.
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przedmiotem by³o wy³¹cznie o�wiadczenie woli o ustanowieniu fundacji
oraz z op³aty s¹dowej w postêpowaniu o jej ujawnienie w Krajowym
Rejestrze S¹dowym;
b) uchylono art. 11 ustawy z dnia 12 pa�dziernika 1994 r. o zasadach

przekazywania zak³adowych budynkówmieszkalnych przez przedsiêbior-
stwa pañstwowe20, przewiduj¹cy wydanie rozporz¹dzenia Ministra Spra-
wiedliwo�ci owynagrodzeniunotariusza iwysoko�ci op³aty s¹dowej o wpis
do ksiêgiwieczystej. Na podstawie tej delegacji ustawowej zosta³owydane
rozporz¹dzenieMinistraSprawiedliwo�ci zdnia19sierpnia1997r.w sprawie
wynagrodzenia notariusza za czynno�ci zwi¹zane z przekazywaniem
zak³adowych budynków mieszkalnych oraz w sprawie wysoko�ci nie-
których op³at s¹dowych21. W zwi¹zku z tym powstaje potrzeba wydania
nowego aktu prawnegowzglêdnie uzupe³nienia istniej¹cego, okre�laj¹cego
wysoko�æ wynagrodzenia notariusza za tê czynno�æ. Potrzeba taka nie
istnieje w stosunku do op³aty s¹dowej, jako ¿e mo¿na przyj¹æ, ¿e obo-
wi¹zuje op³ata sta³a w wysoko�ci 200 z³ na mocy art. 42 pkt 1 ustawy;
c) nadano nowe brzmienie w art. 12 ust. 4 i 5, w art. 1714 ust. 2

i 3, art. 39 ust. 2 i 3 oraz w art. 48 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych22, postanawiaj¹c, ¿e wynagro-
dzenie za ogó³ czynno�ci notarialnych, dokonanych przy zawieraniu umów
tamopisanych,wynosi 1/3minimalnegowynagrodzenia za pracê, o którym
mowa w ustawie z dnia 10 pa�dziernika 2002 r. o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracê. Jednocze�nie postanowiono, ze koszty okre�lenia
warto�ci rynkowej lokalu, wynagrodzenia notariusza za ogó³ czynno�ci
notarialnych oraz koszty s¹dowe w postêpowaniu wieczystoksiêgowym
obci¹¿aj¹ cz³onka spó³dzielni lub najemcê, na rzecz którego spó³dzielnia
dokonuje ustanowienia spó³dzielczego prawa do lokalu lub przeniesienia
w³asno�ci lokalu.
2. W przedmiocie op³aty s¹dowej:
a) uchylono art. 163 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. � Kodeks

pracy23, zwalniaj¹cy z op³at s¹dowych w postêpowaniach w sprawach

20 Dz.U. 119, poz. 567 z pó�n. zm.
21 Dz.U. Nr 103, poz. 659.
22 Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z pó�n. zm.
23 Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pó�n. zm.
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o roszczenia pracownika ze stosunku pracywobec uregulowania tej kwestii
w art. 69 ust. 1 pkt 4 ustawy;
b) nadano nowe brzmienie art. 38f ust. 2 ustawy z dnia 17 maja

1989 r. o gwarancjach wolno�ci sumienia i wyznania24, w którym od-
st¹piono od zwolnienia z op³aty s¹dowej wniosków o wpis do ksiêgi
wieczystej i jej za³o¿enie. Argumentacja ustawodawcy, ¿e znikoma ilo�æ
tych wniosków nie spowoduje uszczerbku maj¹tkowego dla wniosko-
dawców nie jest przekonywaj¹ca.Wynika ona raczej z przyjêtej koncepcji
ograniczenia ze zwolnieñ z op³aty s¹dowej w dotychczasowym rozmia-
rze;
c) uchylono art. 3a ustawy z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie

korzy�ci uzyskanych nies³usznie kosztem Skarbu Pañstwa lub innych
pañstwowych osób prawnych25, zwalniaj¹cy podmioty wymienione w art.
2 ust. 1 pkt-4 i pkt 6 od obowi¹zku uiszczania op³at s¹dowych;
d) uchylono w art. 26a ust. 3 ustawy z dnia 19 pa�dziernika 1991 r.

o gospodarce nieruchomo�ciami rolnymi Skarbu Pañstwa26, zwalniaj¹cy
Agencjê z obowi¹zku uiszczania op³at s¹dowych w sprawach cywilnych
dotycz¹cych mienia stanowi¹cego zasób oraz w sprawach wynikaj¹cych
z ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego;
e) uchylono art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. � Prawo

geologiczne i górnicze27, zwalniaj¹cy z kosztów s¹dowych w sprawach
o naprawienie szkód;
f) nadano nowe brzmienie art. 48 ustawy z dnia 19 wrze�nia 1994 r.

o ochronie zdrowia psychicznego28, w którym pominiêto, ¿e postêpowa-
nie przed s¹dem opiekuñczymw sprawach okre�lonych ustaw¹ jest wolne
od kosztów s¹dowych wobec uregulowania tej zasady w art. 95 pkt 4
i odst¹pienia od pobierania op³aty s¹dowej od tego rodzaju wniosków;
g) nadano nowe brzmienie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 20 pa�dziernika

1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych29, uchylaj¹c zwolnienie

24 Dz.U. z 2000 r. Nr 26, poz. 319 z pó�n. zm.
25 Dz.U. Nr 44, poz. 255.
26 Dz.U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 z pó�n. zm.
27 Dz.U. Nr 27, poz. 96 z pó�n. zm.
28 Dz.U. Nr 111, poz. 535 z pó�n. zm.
29 Dz.U. Nr 123, poz. 600 z pó�n. zm.
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zarz¹dzaj¹cego z op³aty s¹dowej z tytu³u nabycia lub zbycia prawa do
nieruchomo�ci po³o¿onych na terenie strefy;
h) nadano nowe brzmienie art. 83a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r.

o prokuraturze30, uchylaj¹c zwolnienie z op³aty s¹dowej od kasacji orze-
czenia wydanego przez s¹d dyscyplinarny w II instancji, postanawiaj¹c,
¿e rozpoznaje j¹ S¹d Najwy¿szy na rozprawie w sk³adzie trzech sêdziów;
i) uchylono art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospo-

darowaniu niektórymi sk³adnikami mienia Skarbu Pañstwa oraz Agencji
MieniaWojskowego31, zwalniaj¹cyAgencjê odobowi¹zkuuiszczania op³at
s¹dowychwsprawach cywilnychdotycz¹cychmienia przekazanego Agen-
cji na zasadzie i w trybie okre�lonym w tej ustawie;
j) nadano nowe brzmienie art. 23 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.

o partiach politycznych32, uchylaj¹c upowa¿nienie ustawowe do wydania
przez Ministra Sprawiedliwo�ci w porozumieniu z Ministrem Finansów
rozporz¹dzenia o wysoko�ci op³at oraz warunki zwolnienia z op³at za
wykonanie odpisów i wyci¹gów przez s¹d prowadz¹cy ewidencjê;
k) nadano nowe brzmienie w art. 6c ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych33, odstêpuj¹c od zasady zwolnienia odwo³añ w tych
sprawach od kosztów s¹dowych i op³at s¹dowych z powodu stwierdze-
nia w art. 96 ust. 1 pkt 4, ¿e nie ma obowi¹zku uiszczenia kosztów
s¹dowych;
l) uchylono art. 94 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. � Prawo ban-

kowe34, upowa¿niaj¹cy Ministra Sprawiedliwo�ci do wydania w porozu-
mieniu z Komisj¹ Nadzoru Bankowego rozporz¹dzenia o ulgowych staw-
kach op³aty s¹dowej oraz zwolnienia z tych op³at w sprawach
o zabezpieczenie nale¿no�ci z tytu³u udzielanych przez banki kredytów,
po¿yczek pieniê¿nych, gwarancji bankowych i porêczeñ. Obowi¹zuj¹ce
rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 30 czerwca 1998 r.35
stanie siê nieaktualne z chwil¹ wej�cia w ¿ycie ustawy.

30 Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 z pó�n. zm.
31 Dz.U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 z pó�n. zm.
32 Dz.U. z 2001 r Nr 79, poz. 857 z pó�n. zm.
33 Dz.U. Nr 123, poz. 776 z pó�n. zm.
34 Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z pó�n. zm.
35 Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie

okre�lenia ulgowych stawek op³at s¹dowych oraz zwolnieñ od tych op³at w sprawach
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m) nadano nowe brzmienie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o Narodowym Banku Polskim36, znosz¹c zwolnienie go z op³at
s¹dowych, do którego by³ uprawniony na równi z jednostkami bud¿e-
towymi;
n) uchylonowart. 32 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie

Pamiêci Narodowej � Komisji �cigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu37, przyznaj¹cy zwolnienie powoda od op³at s¹dowych na
podstawie powództwa o naprawienie szkody wyrz¹dzonej przez pracow-
nika Instytutu Pamiêci w sytuacji tam opisanej;
o) nadano nowe brzmienie art. 294 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.

� Prawo w³asno�ci przemys³owej38, uchylaj¹c zwolnienie twórcy wyna-
lazku od obowi¹zku uiszczenia kosztów s¹dowych przy dochodzeniu
roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z jego wynalazku. W postê-
powaniu tym stosuje siê odpowiednio przepisy kodeksu postêpowania
cywilnego, dotycz¹ce postêpowania w sprawach o roszczenia pracow-
ników;
p) nadano nowe brzmienie art. 39 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.

o restrukturyzacji hutnictwa ¿elaza i stali39, znosz¹c zwolnienie Agencji
z obowi¹zku uiszczenia op³at s¹dowych, w sprawach dotycz¹cych mienia
nabytego od PHS S.A.;

Podsumowanie

Ustawa o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych wraz ze zno-
welizowanymi przepisami kodeksu postêpowania cywilnego stanowi¹
spójny i kompletny zestaw norm prawnych, przyczyniaj¹cych siê do
usprawnienia i przyspieszenia postêpowania s¹dowego sensu largo. Zosta³a
opracowana starannie ze skrupulatnym przestrzeganiem zasad techniki
legislacyjnej. Poprawna systematyka i przejrzysto�æ poszczególnych roz-
wi¹zañ stwarzaj¹ gwarancjê spe³nienia za³o¿eñ ustawodawcy. Poprzedzo-

o zabezpieczenie nale¿no�ci z tytu³u udzielanych przez banki kredytów, po¿yczek pieniê¿-
nych, gwarancji bankowych i porêczeñ, Dz.U. Nr 87, poz. 554.

36 Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2.
37 Dz.U. Nr 155, poz. 1116 z pó�n. zm.
38 Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z pó�n. zm.
39 Dz.U. Nr 111, poz. 1196 z pó�n. zm.
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na zosta³a dog³êbn¹ analiz¹ ekonomiczn¹ nowych instytucji, dostêpno�ci
do s¹du i spodziewanych korzy�ci gospodarczych. Wprowadzone w sze-
rokim zakresie op³aty sta³e i uproszczony tryb postêpowania powinny
spe³niæ oczekiwania ustawodawcy.
Pozytywnie nale¿y oceniæ uporz¹dkowanie stanu prawnego odnosz¹-

cego siê do przedmiotowej materii, uregulowanego w innych ustawach.

Romuald Sztyk


