
s. 186  

• sąd może, na posiedzeniu niejawnym, sprawdzić wartość przedmiotu sporu oznaczoną przez powoda 

i zarządzić, w tym celu, dochodzenie. Po doręczeniu pozwu sprawdzenie następuje tylko na zarzut 

pozwanego, zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. 

s. 188 

Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów: 

• może wytaczać powództwa na rzecz obywateli konsumentów i wstępować do postępowania w każdym jego 

stadium, za ich zgodą powoda, w sprawach o ochronę konsumentów. 

 

s. 192–193  

Pisma procesowe: 

• obejmują wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą. Gdy przepis szczególny tak stanowi, pisma 

procesowe wnosi się na urzędowych formularzach. Jeśli natomiast przepis szczególny tak stanowi albo 

dokonano wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pisma 

procesowe w tej sprawie wnosi się wyłącznie za pośrednictwem tego systemu. A zatem pisma niewniesione 

tą drogą nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu. Dokonanie 

wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz dalsze wnoszenie 

tych pism za pośrednictwem tego systemu jest dopuszczalne, jeżeli z przyczyn technicznych, leżących po 

stronie sądu, jest to możliwe; 

 

s. 194   

Posiedzenia sądowe: 

• gdy przepis szczególny nie stanowi inaczej, posiedzenia sądowe są jawne, a sąd orzekający rozpoznaje 

sprawy na rozprawie. Sąd może skierować sprawę na posiedzenie jawne i wyznaczyć rozprawę także 

wówczas, gdy sprawa podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym. Sąd może wydać postanowienie na 

posiedzeniu niejawnym; 

s. 195–196  

Zawieszenie postępowania (…): 

 fakultatywne na wniosek – sąd może zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron. 

 W postanowieniu o zawieszeniu postępowania sąd wskazuje przepis stanowiący podtswę 

prawną rozstrzygnięcia.   

s. 200  

 sąd nie jest związany swym postanowieniem dowodowym i może je stosownie do okoliczności 

uchylić lub zmienić nawet na posiedzeniu niejawnym. Sędzia wyznaczony i sąd wezwany mogą 

uzupełnić na wniosek strony postanowienie sądu orzekającego przez przesłuchanie nowych 

świadków na fakty wskazane w tym postanowieniu; 

 s. 203  

• postanowienia: 

1) jeżeli Kodeks nie przewiduje wydania wyroku lub nakazu zapłaty, to sąd wydaje postanowienie, 

2) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym 

pozew, strony zawarły ugodę lub została zatwierdzona ugoda zawarta przed mediatorem albo wydanie 

wyroku z innych przyczyn stało się zbędne lub niedopuszczalne. Można także wydać to postanowienie, 

gdy strony zawarły ugodę przed mediatorem, a sąd ją zatwierdził, 

 

s. 207 

Wznowienie postepowania (…):  

• sąd odrzuca skargę o wznowienie wniesioną po upływie przepisanego terminu, niedopuszczalną lub nieopartą 

na ustawowej podstawie. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. 



s. 228 

• wydatki obejmują w szczególności: 

 1) koszty podróży strony zwolnionej od kosztów sądowych związane z nakazanym przez sąd jej osobistym 

stawiennictwem, 

 2) zwrot kosztów podróży i noclegu, utraconych zarobków lub dochodów świadków, 

 3) wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz kuratorów ustanowionych 

dla strony w danej sprawie, 

 4) zryczałtowane koszty przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, 

 5) wynagrodzenie należne innym osobom lub instytucjom oraz zwrot poniesionych przez nie kosztów, 

 6) koszty przeprowadzenia dowodów, 

 7) koszty przewozu zwierząt i rzeczy, ich utrzymywania, przechowywania, 

 8) koszty ogłoszeń, 

 9) koszty osadzenia i pobytu w areszcie, 

10) ryczałt należny kuratorowi sądowemu za m.in. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawie 

o rozwód czy unieważnienie małżeństwa, 

11) koszty wystawienia zaświadczenia przez lekarza sądowego, 

12) koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd; 

• postanowienie w przedmiocie kosztów sądowych może wydać także referendarz sądowy. sądu lub referendarza 

sądowego w przedmiocie kosztów sądowych może być wydane na posiedzeniu niejawnym 

 

Opłaty (…): 

• opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz niektórych o prawa majątkowe, w wysokości 

jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu bądź zaskarżenia. Opłata ta nie może być niższa 

od 30 zł i wyższa od 10 000 zł; 

• opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości 

przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 zł i wynosi ona 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 zł;.  

i wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu bądź zaskarżenia, nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 

100 000 zł. Jednak opłata stosunkowa w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu 

grupowym wynosi 2% wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia 

 

s. 229  

• od pisma wniesionego w sprawach o prawa majątkowe, w której wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić 

w chwili jej wszczęcia, przewodniczący określa opłatę tymczasową w granicach od 30 zł do 2000 zł, 

a w sprawach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 300 zł do 20 000 zł. Jeżeli opłata ostateczna jest 

wyższa od opłaty tymczasowej, sąd orzeka o obowiązku uiszczenia różnicy; 

• połowę opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego i wniosku o uchylenie europejskiego nakazu 

zapłaty. Czwartą część – od pozwu spełniającego przesłanki do rozpoznania w postępowaniu nakazowym 

i w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Jednak w przypadku, o którym mowa w art. 50537 KPC, 

uiszczoną od pozwu opłatę zalicza się na poczet opłaty od nowo wniesionego pozwu. Piątą część –

od interwencji ubocznej i zażalenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej oraz wniosku o zawezwanie 

do próby ugodowej. Natomiast 3/4 części opłaty pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów 

od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym; 

• opłatę stałą – 600 zł pobiera się od pozwu o: rozwód, separację, ochronę dóbr osobistych, ochronę 

niemajątkowych praw autorskich, ochronę niemajątkowych praw dochodzonych w postępowaniu grupowym. 

Opłatę stałą 200 zł uiszcza się od pozwu w sprawach o: ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, 

unieważnienie małżeństwa, rozwiązanie przysposobienia, zaprzeczenie ojcostwa bądź macierzyństwa, 

unieważnienie uznania dziecka, ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej, naruszenie posiadania, 

uchylenie uchwały organu spółdzielni, ustalenie wstąpienia w stosunek najmu; 

• opłatę stałą – 5000 zł pobiera się od pozwu w sprawach o: rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika 

ze spółki, uchylenie uchwały wspólników lub walnego zgromadzenia albo zgromadzenia obligatariuszy. 

Opłatę stałą – 1500 zł od: umowy o przekazanie mienia w ramach prywatyzacji, pozew o unieważnienie 

przetargu; 

• w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową 30 zł wyłącznie 

od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 

orzeczenia. Jednak w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych, od 

pracownika i pracodawcy pobiera się opłatę stosunkową od wszystkich podlegających opłacie pism; 

• opłatę stałą – 200 zł pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej: własności, użytkowania 

wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Gdy wniosek 



dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie 

mniej niż 100 zł. Opłatę stałą – 60 zł wnosi się od wniosku: o założenie księgi wieczystej, wpis ostrzeżenia 

o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. 

Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis; 

• opłatę stałą – 100 zł uiszcza się od wniosku o: stwierdzenie nabycia spadku, odebranie oświadczenia 

o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zabezpieczenie spadku i sporządzenie spisu inwentarza; 

• opłatę stałą – 500 zł pobiera się od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców 

w KRejSąd, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Natomiast opłatę stałą 250 zł pobiera się 

od wniosku o zarejestrowanie w KRejSąd stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej; 

• opłatę stałą – 100 zł uiszcza się od udzielenia zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, a opłatę stałą – 

100 zł od udzielenia zabezpieczenia roszczenia majątkowego, w tym wydanie europejskiego nakazu 

zabezpieczenia na rachunku bankowym, chyba że wniosek zgłoszono w piśmie rozpoczynającym 

postępowanie; 

 

 

 

  

 

 


