UWAGA!
NOWELIZACJA PROCEDURY CYWILNEJ1 WCHODZI W ŻYCIE PO UPŁYWIE
3 MIESIĘCY, ALE TE PRZEPISY WCHODZĄ W ŻYCIE PO UPŁYWIE
14 DNI OD DNIA OGŁOSZENIA USTAWY
21 SIERPNIA 2019 r.
[w zestawieniu zostały pominięte zmiany o charakterze redakcyjnym oraz porządkującym]
Przepis
Brzmienie po nowelizacji
Zmiana art. 52 § 2 KPC (dot. wyłączenia Postanowienie wydaje się po złożeniu
sędziego)
wyjaśnienia przez sędziego, którego wniosek
dotyczy. W przypadku niezłożenia wyjaśnienia w
terminie dwóch tygodni od dnia wpływu wniosku
do sądu właściwego, a jeśli był dotknięty brakami
– od dnia ich usunięcia, wniosek podlega
rozpoznaniu bez wyjaśnienia, chyba że sąd uzna
złożenie wyjaśnienia za konieczne.
Dodanie §21a do art. 125 KPC (dot. wnoszenia Dokonanie
wyboru
wnoszenia
pism
pism
za
pośrednictwem
systemu procesowych za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego)
teleinformatycznego oraz dalsze wnoszenie tych
pism za pośrednictwem tego systemu jest
dopuszczalne, jeżeli z przyczyn technicznych,
leżących po stronie sądu, jest to możliwe.
Zmiana art. 139 § 3 KPC (dot. doręczeń pism Jeżeli stronie podlegającej wpisowi do rejestru
podmiotom podlegającym wpisowi do rejestru sądowego nie można doręczyć pisma w sposób
sądowego)
przewidziany w artykułach poprzedzających ze
względu na nieujawnienie w tym rejestrze
zmiany adresu, pismo to pozostawia się w aktach
sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy
adres jest sądowi znany.
Dodanie art. 1781KPC (dot. postanowienia o W postanowieniu o zawieszeniu postępowania
zawieszeniu postępowania)
wskazuje się przepis stanowiący podstawę
prawną rozstrzygnięcia.
Zmiana art. 182 § 1-2 KPC (dot. podstaw §1. Sąd umarza postępowanie:
umorzenia postępowania)
1) zawieszone
z
przyczyn
wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5
i 6, jeżeli wniosek o podjęcie
postępowania
nie
został
zgłoszony w ciągu trzech
miesięcy od daty postanowienia
o zawieszeniu postępowania;
2) zawieszone na zgodny wniosek
stron
lub
na
wniosek
spadkobiercy, jeżeli wniosek o
podjęcie postępowania nie został
zgłoszony w ciągu sześciu
miesięcy od daty postanowienia
o zawieszeniu postępowania;
3) w przypadku stwierdzenia braku
następcy prawnego strony, która
utraciła zdolność sądową, a w
1
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Dodanie §2 do art. 1835KPC (dot. wynagrodzenia
mediatora)

Zmiana art. 355
postępowania)

KPC

(dot.

umorzenia

Dodanie §2 do art. 804 KPC (dot. tytuły
wykonawczego)

Dodanie art. 8042
uprawnienia
po
wykonawczego)

KPC (dot.
powstaniu

przejście
tytułu

każdym razie po upływie roku
od daty postanowienia o
zawieszeniu postępowania z tej
przyczyny;
4) zawieszone
z
przyczyny
wskazanej w art. 174 § 1 pkt 2 po
upływie dwóch lat od daty
postanowienia o zawieszeniu
postępowania z tej przyczyny;
5) zawieszone z powodu śmierci
strony po upływie pięciu lat od
daty
postanowienia
o
zawieszeniu postępowania z tej
przyczyny.
§2. Umorzenie postępowania zawieszonego w
pierwszej instancji nie pozbawia powoda prawa
ponownego wytoczenia powództwa, jednakże
poprzedni pozew nie wywołuje żadnych
skutków, które ustawa wiąże z wytoczeniem
powództwa. Skutki te wywołuje jednak pozew
wniesiony w sprawie, w której postępowanie
umorzono na podstawie § 1 pkt 4.
Należności, o których mowa w § 1, mediator
pobiera bezpośrednio od stron. Sąd ustala je i
przyznaje mediatorowi tylko wówczas, gdy
przynajmniej jedna ze stron skierowanych do
mediacji przez sąd była zwolniona od kosztów
sądowych 16 w zakresie obejmującym należności
mediatora, a pozostałe strony nie wypłaciły
mediatorowi tych należności w całości.
Sąd umorzy postępowanie, jeżeli powód ze
skutkiem prawnym cofnął pozew, strony zawarły
ugodę lub została zatwierdzona ugoda zawarta
przed mediatorem albo z innych przyczyn
wydanie wyroku stało się zbędne lub
niedopuszczalne.
Jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że
termin przedawnienia dochodzonego roszczenia
upłynął, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu,
o którym mowa w art. 797 § 11 , organ
egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji. Na
postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
§ 1. Jeżeli po powstaniu tytułu wykonawczego
uprawnienie przeszło na inną osobę, osoba ta
może wszcząć egzekucję przeciwko dłużnikowi
na podstawie tego tytułu, jeżeli wykaże przejście
uprawnienia dokumentem urzędowym lub
prywatnym
z
podpisem
urzędowo
poświadczonym.
§ 2. W przypadku niezłożenia przez
uprawnionego dokumentów, o których mowa w
§ 1, organ egzekucyjny odmawia wszczęcia
egzekucji bez wzywania wierzyciela do
uzupełnienia braków wniosku.

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2, odpis
postanowienia doręcza się tylko uprawnionemu.
Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
1
Dodanie pkt 1 do art. 825KPC (dot. umorzenia Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w
postępowania egzekucyjnego)
całości lub części na wniosek:
11) gdy zażąda tego dłużnik, jeżeli przed dniem
złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji
roszczenie objęte tytułem wykonawczym uległo
przedawnieniu, a wierzyciel nie wykaże, że
nastąpiło zdarzenie, wskutek którego bieg
terminu przedawnienia został przerwany;
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NOWELIZACJA USTAWY O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH2
WCHODZI W ŻYCIE PO UPŁYWIE
14 DNI OD DNIA OGŁOSZENIA USTAWY
21 SIERPNIA 2019 r.
[w zestawieniu zostały ujęte jedynie zmiany dotyczące opłat]

Opłata
Opłata stała w sprawach o prawa
niemajątkowe oraz we wskazanych w
ustawie niektórych sprawach o prawa
majątkowe (art. 12).
Opłata w sprawach o prawa majątkowe
(art. 13).

Dotychczas
Po nowelizacji
Nie może być́ niższa niż̇ Nie może być́ niższa niż̇
30 złotych i wyższa niż̇ 5 30 złotych i wyższa niż̇ 10
000 złotych.
000 złotych.
5% wartości przedmiotu
sporu lub przedmiotu
zaskarżenia, jednak nie
mniej niż 30 złotych i nie
więcej niż 100 000
złotych.

Opłata w sprawach o prawa majątkowe 2% wartości przedmiotu
dochodzone w postępowaniu grupowym sporu lub przedmiotu
(art. 13d).
zaskarżenia, jednak nie
mniej niż 30 złotych i nie
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W zależności od wartości
przedmiotu sporu:
1) do 500 złotych – w
kwocie 30 złotych;
2) ponad 500 złotych do 1
500 złotych – w kwocie
100 złotych;
3) ponad 1 500 złotych do
4 000 złotych – w kwocie
200 złotych;
4) ponad 4 000 złotych do
7 500 złotych – w kwocie
400 złotych;
5) ponad 7 500 złotych do
10 000 złotych – w kwocie
500 złotych;
6) ponad 10 000 złotych
do 15 000 złotych – w
kwocie 750 złotych;
7) ponad 15 000 złotych
do 20 000 złotych – w
kwocie 1 000 złotych.
Przy wartości przedmiotu
sporu ponad 20 000
złotych pobiera się od
pisma opłatę stosunkową
wynoszącą
5%
tej
wartości, nie więcej
jednak niż 200 000
złotych
Opłata
stała
lub
stosunkowa
wynosi
połowę opłaty ustalonej
zgodnie z art. 13, art. 13a i
art. 13b u.k.s.c., jednak nie

więcej niż
złotych.
Opłata w sprawach o roszczenia
wynikające z czynności bankowych od
strony będącej konsumentem lub osobą
fizyczną
prowadzącą
gospodarstwo
rodzinne (art. 13a).
Opłata w sprawach o roszczenia
wynikające z art. 36 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60,
235, 730 i 1009) (art. 13b).
Opłata sprawach o usunięcie niezgodności
treści księgi wieczystej z rzeczywistym
stanem prawnym, pozbawienie tytułu
wykonawczego wykonalności, zwolnienie
zajętego przedmiotu od egzekucji (art.
13c).
Opłata tymczasowa (art. 15).

Opłata od wniosku o zawezwanie do próby
ugodowej (art. 19).

000 mniej niż 100 złotych i nie
więcej niż 200 000
złotych.
5% wartości przedmiotu Przy wartości przedmiotu
sporu lub przedmiotu sporu
lub
wartości
zaskarżenia, jednak nie przedmiotu zaskarżenia
mniej niż 30 złotych i nie wynoszącej ponad 20 000
więcej niż 1000 złotych.
złotych
pobiera
się
opłatę stałą w kwocie 1
000 złotych.
Brak odrębnej regulacji.
Przy wartości przedmiotu
sporu
lub
wartości
przedmiotu zaskarżenia
wynoszącej ponad 20 000
złotych
pobiera
się
opłatę stałą w kwocie 1
000 złotych.
Brak odrębnej regulacji.
Przy wartości przedmiotu
sporu
lub
wartości
przedmiotu zaskarżenia
wynoszącej ponad 40 000
złotych
pobiera
się
opłatę stałą w kwocie 2
000 złotych.
od 30 złotych do 1000 Od 30 złotych do 2 000
złotych, a w sprawach złotych, a w sprawach
dochodzonych
w dochodzonych
w
postępowaniu grupowym postępowaniu grupowym
od 100 złotych do 10 000 od 300 złotych do 20 000
złotych
złotych.
40 złotych, gdy wartość 1/5 opłaty od pozwu
przedmiotu sporu nie
przekracza
10 000 złotych, 300
złotych, gdy wartość
przedmiotu
sporu
przekracza 10 000 złotych
40 złotych
100 złotych

Opłata od zażalenia na postanowienia
wymienione w art. 22 u.k.s.c.
Opłata od wniosku o wszczęcie 40 złotych
postepowania
nieprocesowego
lub
samodzielnej jego części,
apelacji,
zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o
wznowienie postepowania i skargi o
stwierdzenie niezgodności z prawem
prawomocnego orzeczenia w sprawie, w
której postepowanie nieprocesowe zostało
wszczęte z urzędu lub wniosku o
zabezpieczenie dowodu (art.23).
Opłata
od
pisma
zawierającego Brak regulacji
oświadczenie o rozszerzeniu powództwa
lub jego zmianie w sposób powodujący
wzrost wartości przedmiotu sporu (art.
25a).

100

100 złotych

W wysokości różnicy
między opłatą należną
od powództwa
rozszerzonego
lub
zmienionego a opłatą

Opłata w sprawach o ochronę praw Brak regulacji
autorskich i praw pokrewnych jak również
dotyczących
wynalazków,
wzorów
użytkowych, wzorów przemysłowych,
znaków
towarowych,
oznaczeń
geograficznych i topografii układów
scalonych oraz ochronę innych praw na
dobrach
niematerialnych,
w
tym
europejskich
praw
własności
intelektualnej, zapobieganie i zwalczanie
nieuczciwej konkurencji (art. 26a)
Opłata od wniosku o zabezpieczenie Brak regulacji
dowodów, o którym mowa w art. 80 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2018 r.
poz. 1191, 1293, 1669, 2245 i 2339), o
zobowiązanie naruszającego autorskie
prawa majątkowe lub innej osoby do
udzielenia informacji lub udostępnienia
dokumentacji, o których mowa w art. 80
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, o zabezpieczenie dowodów,
o którym mowa w art. 2861 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 776, z 2018 r. poz. 2302 oraz z 2019
r. poz. 501), o zobowiązanie naruszającego
patent, dodatkowe prawo ochronne lub
prawo z rejestracji do udzielenia
informacji, o których mowa w art. 2861
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000
r. – Prawo własności przemysłowej, o
zabezpieczenie dowodów, o którym mowa
w art. 36b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej
odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz.
432), o zobowiązanie naruszającego
wyłączne prawo lub innej osoby do
udzielenia
informacji
lub
udostępnienia
dokumentacji, o których mowa w art. 36b
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca
2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin
(art. 26a).
Opłata od wniosku o założenie księgi 60 złotych
wieczystej, połączenie nieruchomości w
jednej księdze wieczystej, która jest już
prowadzona, odłączenie nieruchomości
lub jej części, sprostowanie działu I-O,

należną
sprzed
rozszerzenia lub zmiany
powództwa, nie niższej
jednak niż 30 złotych.
Opłata
stała
lub
stosunkowa w kwocie
określonej w art. 13–
13d
od
każdego
roszczenia pieniężnego,
a od każdego innego
roszczenia opłata stała w
kwocie 300 złotych.

200 zł

100 złotych

wpis ostrzeżenia lub dokonanie innych
wpisów (art. 44).
Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia
spadku,
zabezpieczenie
spadku,
sporządzenie spisu inwentarza lub
odebranie oświadczenia o przyjęciu lub
odrzuceniu spadku (art. 49).
Opłata od wniosku o wykreślenie zastawu
rejestrowego z rejestru zastawów (art. 62).
Opłata od wniosku o doręczenie
orzeczenia
albo
zarządzenia
z
uzasadnieniem zgłoszonego w terminie
tygodnia od dnia ogłoszenia albo
doręczenia
tego
orzeczenia
albo
zarządzenia (art. 25b).
Opłata od pozwu w sprawie o rozwiązanie
spółki, wyłączenie wspólnika ze spółki,
uchylenie uchwały wspólników lub
uchwały walnego zgromadzenia spółki,
stwierdzenie
nieważności
uchwały
wspólników lub uchwały walnego
zgromadzenia spółki, ustalenie istnienia
lub nieistnienia uchwały organu spółki,
uchylenie
uchwały
zgromadzenia
obligatariuszy
lub
stwierdzenie
nieważności
uchwały
zgromadzenia
obligatariuszy (art. 29).
Opłata od odwołania od decyzji organu
regulacyjnego, o którym mowa w ustawie
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, a także od
apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o
stwierdzenie niezgodności z prawem
prawomocnego orzeczenia w takiej
sprawie (art. 32a).
Opłata od zażalenia na postanowienie
organu regulacyjnego, o którym mowa w
ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art.
32a).
Opłata od wniosku o wezwanie na
rozprawę świadka, biegłego lub strony,
jeżeli wniosek został złożony po
zatwierdzeniu planu rozprawy (art. 34a).

50 złotych

100 złotych

50 złotych

100 złotych

Brak regulacji

100 złotych

2000 złotych

5000 złotych

Brak regulacji

100 złotych

Brak regulacji

50 złotych

Brak regulacji

100
złotych,
a
w
przypadku konieczności
zarządzenia
przymusowego
sprowadzenia
świadka
pobiera
się
dodatkowo opłatę w
kwocie 200 złotych.
100 złotych

Opłata od wniosku o uwierzytelnienie 40 złotych
odpisu
statutu
w
postępowaniu
rejestrowym (art. 64).

Opłata od wniosku o udzielenie, zmianę
lub uchylenie zabezpieczenia roszczenia, o
wydanie, zmianę, uchylenie, stwierdzenie
wygaśnięcia, zmianę wykonania,
ograniczenie wykonania lub zakończenie
wykonania europejskiego nakazu
zabezpieczenia na rachunku bankowym
lub o uzyskanie informacji o rachunku
bankowym, o którym mowa w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15
maja 2014 r. ustanawiającym procedurę
europejskiego nakazu zabezpieczenia
na rachunku bankowym w celu ułatwienia
transgranicznego dochodzenia
wierzytelności w sprawach cywilnych i
handlowych (Dz. Urz. UE L 189 z
27.06.2014, str. 59) (art. 68).
Opłata od wniosku o udzielenie
zabezpieczenia roszczenia pieniężnego
złożonego przed wniesieniem pisma
wszczynającego postępowanie (art. 69).
Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów
sądowych (art. 96):

40 złotych

100 złotych

100 złotych

¼ część opłaty należnej
od pozwu o to roszczenie

4) pracownik wnoszący
powództwo lub strona
wnosząca odwołanie do
sądu pracy i ubezpieczeń
społecznych,
z
zastrzeżeniem art. 35 i 36

4) pracownik wnoszący
powództwo,
z
zastrzeżeniem art. 35 ust.
1 zdanie drugie, lub strona
wnosząca odwołanie do
sądu pracy i ubezpieczeń
społecznych
14) strona w sprawach
dotyczących wypłat oraz
zwrotu
należności
powstałych w wyniku
realizacji przepisów z
zakresu ochrony roszczeń
pracowniczych w razie
niewypłacalności
pracodawcy
1. Zwolnienia od kosztów
sądowych
może
się
domagać osoba fizyczna,
jeżeli złoży oświadczenie,
z którego wynika, że nie
jest w stanie ich ponieść
bez
uszczerbku
utrzymania koniecznego
dla siebie i rodziny lub ich
poniesienie narazi ją na
taki uszczerbek.
2.
Spółka
handlowa
powinna wykazać także,
że jej wspólnicy albo
akcjonariusze nie mają
dostatecznych środków na
zwiększenie
majątku

Zwolnienie od kosztów sądowych osób 1. Zwolnienia od kosztów
fizycznych (art. 102 ust. 1)
sądowych
może
się
domagać osoba fizyczna,
jeżeli złoży oświadczenie,
z którego wynika, że nie
jest w stanie ich ponieść
bez
uszczerbku
utrzymania koniecznego
dla siebie i rodziny
Zwolnienie od kosztów sądowych osób brak ust. 2 i ust. 3
prawnych (art. 103)

spółki lub udzielenie
spółce pożyczki.
3. Przepisu ust. 2 nie
stosuje się do spółki
handlowej,
której
jedynym
wspólnikiem
albo akcjonariuszem jest
Skarb Państwa.
Wysokość opłat sądowych po nowelizacji.

Opłata
Dotychczas
Opłata od wniosku o wydanie na 6 złotych za każdą
podstawie akt poświadczonego odpisu, rozpoczętą
stronicę
wypisu lub wyciągu, odpisu orzeczenia wydanego dokumentu
ze
stwierdzeniem
prawomocności,
odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem
wykonalności lub zaświadczenia
Opłata od wniosku o wydanie na 15 złotych za zapis
podstawie akt zapisu dźwięku albo
obrazu i dźwięku z przebiegu
posiedzenia
Opłata od wniosku o wydanie kopii 1
złotego
za
każdą
dokumentu, znajdującego się w aktach rozpoczętą
stronicę
sprawy
wydanego dokumentu
Wysokość opłat kancelaryjnych po nowelizacji.

Po nowelizacji
20 złotych za każde
rozpoczęte
10 stron
wydanego dokumentu

20 złotych za każdy
wydany
informatyczny
nośnik danych
20 złotych za
rozpoczęte
20
wydanej kopii

każde
stron

Opracowanie: r. pr. dr Anna Zalesińska, apl. radcowski Katarzyna Klimas

